
 / 1 / 5 1 1 ١ ه3 + | /ا / 2 1 ح 2575206 22 524 2142 567 212 0 22 2 22 2
 : : 8 لأ ايي لا ا ل حا

 1 | مدد ع رت 1 ا + امج ظ

 ١ لح 0 11 ١ 8 ١ و ( مم
 نتف 27 © ١

 يكب 27 ا
 ا ا ا م ا ا

 ريل
 كاراحملا دمحأ نب دمحم بدلا لالج ةمالعلا خييغلل

 هر/56-1

 كارطو يسار هسيربأ نب ندحرلاببع :ريدلا لالج ةمالعلا خرملا
 ”لللاتراو ظ

 | ليلكإلاو دوعسلايأو نابلا حورو نزاحخلاريسفت_ررم ةلتسملا يشاوحلا عم | + ْ 1
 | | ل ية تل ا 1 ىلا

 : 0 ل ا لل ل ل للا ||
 نن | ل ل لا زم

 | ١ ياشاوهجامنباودو»_رأويدمرتلاتسو ملم مامإل» | |4160| |

 كش كح كح كح كح كح كح كح كك كح كحل
:315:15 :01-5:25:015:01-5 :25 :0105:2159 ١ : ١ ١ 

 ا ا ؛ 1 ل
  2 5ه4 . 1 .



 تفيلأ

 تارإحملا دمحأ نب دّمحم بدلا ل الج ةمالعلا حييل
 هر 55-5

 ةيطويسلاركحيزأ نب نمحزلابمع :ريدلا لالج ةمالعلا خييقلل
 هؤلا١-8

 ليلكإلاو دوعسلا_زبأو نايسبلا حورو نزاخلاريسفت_زرم ةلتسملا يشاوحلا عم
 .يقواصلاو لمجلا ةيشاحو يناعملا حورو كرادملاو يواضيبلاو يخركلاو
 بيطخلاو ملاعملاو نيمسلاو ريشملا جارسلاو ريبكلاو يدمحألاو نيلامكلاو

 يضراخبلا مامإلل نيحيحصل او روثنملار دلاو ريثكرزرباو نيل الزلاو فاشكلاو
 ئاسلاو هجامنباو دواد_بأو يذمرتلاننسو ولسم مامإلاو

 ثلاثلا دلجملا
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 054 5557926-1 -ىرتيلوارء طور اكد زالي كس ذنيل كب
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 ةروهشملا تابتكملا عيمج دنع دج وي اضيأو



 توبكنعلا ةروس - نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ىنَع ئغتت ةولّصلا تِإ ة ةَرَلّصلا روقأو نآرقلا بنك قابلا وأ آم م ّلتآ

 ل هّللا رك ِذَآَو اهيف ءرملا ماد ام كلذ افأش نم يأ اعرش رَكَُمْلَآَو ٍءاَمَحَفْلا

 ىلع محل ًالمحو :سانلل اريكذتو «قاعملا نم هفيعاضت يف ام ًاركذتو هتءارقب ىلاعت هللا ىل || ًابرقت يأ خو ىجرأ ام للا

 (لمجلا ةيشاح) .اهتماقإ ىلع مواد يأ "ةالصلا مقأ"و ؛قالخألا مراكمو بادآلا نساحمو ماكحألا نم هيف امت, لمعلا

 ثنأ ام ىلع اوناك امهريغو أطولو احون نأ ملعتل ؛كيلإ ىحوأ ام لتاف مهرفك ىلع فسأت تنك نإ نعي  :خإ كيلإ

 ."ريبكلا" نم ؛لتا :لاق اذحلو هاو ةظاضلا نم مهو اق مو الد ةهإ يلا ةلاسرل وأ هيلع

 ؛ىلاعت هللا دنع ةالصلا يه ملا ةالصلا دارملا نأب بيج أ ؟ءاشحفلا بكتري لصم مك :ليق نإف :خإ ىهنت ةالصلا نإ

 4َنيِقتملا ( نم هللا ُلّبَقَتَي اَمنإإ» :ىلاعت هلوقل ؛ايقتم ب ديسويستلا زي اهدقم اهيفا لخدي نأب .باوثلا امي قحتسملا

 7 رحججزتو ىهنت ةالصلا نإ" : سابع نباو دوعسم نبا لاق «حراوجلاو بلقلاب 57 اهيلصيو «(7٠7:ةدئاملا)

 ".ادعب الإ ىلاعت هلل نع هتالضب دج ءركنملا نع ههنت ملو «فورعملاب هتالص هرمأت مل نمف - لجو زع - هللا يصاعم

 5 "بيظاشلا" نيف اجياد .هيلع لابو هتالصف ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص هني مل نم :دلص ةداتقو نسحلا لاقو

 «ناميلس يبأ نب دامح و ري رجج نبا هنع هاور امك .فوع نبا ةريسف ذك ءاهيف عرملا ماد ام كلذ اهفأش نم يأ :اعرش

 سفنلل ترزقو.هللا ركذت'انفإ تبيح نيم هكللذ كرت ىلح لمحت ااهييظاوم: نإ نيعملا :ليقو. .رذنملا با ةنع هاور.امك

 حبصأ اذإف يلصي انالف نإ ك5 هل ليقو مكقض رباج نع دمحأ هاور ام كلذل دهشي :فلسلا رثكأ لوق وهو ءهنم ةيشحخ

 ءاشحفلا نع هتالص ههنت م نم" : هنطف دوعسم نبا نع ريرح نباو يناربطلا ةأور امو ".لوقت ام هاهنيس" :لاق ؟قاريس

 (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم نسحلا نع اضيأ ريرج نبا هاورو ".ادعب الإ هللا نم ددزي مل ركنملاو
 ةيآلا يعم :فوع نيا لاق امك «ةالصلا يف اهبحاص ماد ام ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ يأ :خلإ ماد ام

 ليلو ديمحت نم هعاونأ رئاسب يأ :ربكأ هللا ركذلو .اهيف ماد ام ركنملاو ءاشحفلا نع اهبحاص ىهنت ةالصلا نإ
 موي هللا دنع ةجرد ل اضفأ ةدابعلا يأ :لئس 2 هللا لاوس نأ هذ يردخلا كليعس يأ نعو .كلذ ريغو حيبسست و

 هفيسب برضا ىلا :لاقف هللا ليبس ق3 يزاغلا نمو فلا لوسر اي اولاق ".اريتك هللا نوركاذلا" :لاق' ؟ةمايقلا

 يأ ' 0 :هلوقو " .ةجرد هنم لضفأ اريثك هللا نورك اذلا ناكل اهفا نض##و رسل قي نيك ربشملاو رافكلا

 :ةداتقو ديز نبا نع دييقتلا اذه لقن دقو .هللا رك ذ اهيف سيل ىلا يأ "تاعاطلا نم هريغ نم" :هلوقو . لضفأ

 7-5 ءاشحفلا نع ىهني يدلا وه يأ «قالطإلا ىلع ريك هللا رك ذلو نيعملا نأ يدنع و :ةيطع نبا لاقو

 يلأ' ةرابع فو ."لمحلا" نم اصخلم «ةالصلا ريغ ف لعفي كلذكو ؛كلذ لعفي ةالصلا يف هنم يذلا ءازجلاف

 :تاعاطلا رئاس نم ربكأ ةالصلا ىأ "ريكأ هللا ركاذلو" :"ةوعتسل



 توبكنعلا ةروس ظ نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 لإ بّبحلا ّلهأ أوُلِدَجحت الو .هب كيزاحيف 6 -2+ َنوُعَبْضَن اَم ْمَلْعَي ُهَّللاَو تاعاطلا نم

 آ هججح ىلع يل كا هللا ىلإ ءاعدلاك ٌيَدَخأ نه ا ةلذاح اب يأ ىلا

 ّىح فيسلاب مهولداجف ةيزجلاب اورقي نأ اوبأو اوبراح نأب ٌّرّهتم أوملَظ نيل

 55ش 10 اا دوا م صحم اعل ماس اودع مح أَوُلوِقَو ةيزحلا اوطعي وأ اوملسي

 اهنع ربع امنإو «ةالصلا ركذلاب دارملا :ليقو .ربكأ نوكت هللا ركذب ةلمتشم اهلك ناك امل ةالصلاف :تاعاطلا نم

 إريك فاعلا كد :ليقو .تاعاطلا رئاس نع لضفأ افوكل ببسلا يه هركذ ىلع اهامتشا نأب ليلعتلل ؛هب

 يبأو دوعسم نباو سابع نبا نع ريرج نبا هلقن ءفلسلا نع لوقنملا وه اذه :"نايبلا عماج' يف .هايإ مهركذ
 نع ةبقع نب ىسوم كلذ ىورو «ريبج نب ديعسو ةمركعو دهاجم لوق وهو :"ملاعملا" يفو .أل» ناميلسو ءادردلا
 هلوق نع اند سابع نبا ئلأس :ةعيبر نب هللا دبع نع -هححصو- مكاحلا ىور 225 هنع رمع نبا نع عفان
 ".هايإ مكركذ نم هللا ركذ ءال" :لاقف :ليلهتلاو حيبستلاب هللا ركذ :تلقف ,"ربكأ هللا ركذلو" :ىلاعت
 هللا ركذلو ؟نآرقلا أرقت امأ :لاق ؟ لضفأ لمعلا يأ :لكس هنأ ناملس نع ريرح نبال ام باتكلا ريسفت دهشي :تلق
 نم هل ىجنأ المع يمدآ لمع ام :ذاعم نع رذنملا نباو ,دهزلا يف دمحأ جرخأو .هللا ركذ نم لضفأ ءيش ال «ربكأ
 :هباتك يف لوقي هللا نأل ؛عطقتي يح هفيسب برضي نأ الإ داهجلا الو :لاق ؟داهجلا الو :لاق هللا ركذ نم هللا باذع

 عهّللا رك ذ :لاق ؟وهامو :اولاق ؟ىكلامعأ ريخب مكر بخأ الأ : لاق ءادردلا 0 رع ةبيش يفأ نبا جرخأو .ربكأ هللا رك دلو

 (نيلامكلا ريسفت) .ربكأ هللا ركذ :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ لئس هنأ :فّ سابع نبا نع هلو .ربكأ هللا ركذلو
 ىهوعدت ال يي ءأ :2 ! اولداجت الو (نيلامكلا رب ريسفت) .تاعاطلا رئاسو رك ذ نم هنوعنصت يذلا ملعي ىلاعت وه يأ :ملعي هللاو

 ىلإ مهوعداف يأ "اوملظ نيذلا الإ" :هلوقو .نودتهي مهلعل ,ناسحإلاو فورعملاو «نيللا مالكلاب الإ هللا نيد ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ ءاوملسي ىح مهولتاقو ؛ةدشلاو ظالغإلاب هللا نيد
 ةضراعمك (نسحأ يه لا ةلصخلاب الإ مه مهولداحت ال عملا :ليقو ءمهنم ةيزحلا لبق نمل كلذو : نسحأ يه

 هدكنحلاب ملثر ليش 5 : ذا :ىلاعت لاق امك ءادتهالا مكنم اودارأ اذإ مإف .مظكلاب بضغلاو نيللاب ةنوشخلا

 نونم وي ال يذلا اولتاق# :ىلاعت هلوقل ةخوسنم تراض :لتاقمو ةداتق لاقو ١(. 75 :لحنلا) © ةنّسحل 1 َةظَعَوَملاَو

 لف ةملظلا الإ ءامهرحأ «ناينعم هيفو 0 ءانعسا ٠ :حلإ اوملظ نيذلا ذلإ (نيلامكل امكل ١ ريسفتإ .(؟ 5 :ةيوتلا) هللا

 اوظلغأ امك مه اوظلغأ يأ :ةيمحأ يه ىلا ريغب مهولداج :يباثلاو .فيسلاب د لب «ةتبلا مهولداحت

 ىلإ كلذب راشأ :هلإ اوبراح نأب (لمجلا ةيشاح) .مهولداجف يأ ؛هيبنت فرح "الأ" ان5# سابع نبا أرقو .مكيلع
 (يواصلا ةيشاح) .رافك مهغأل ؛نوملاظ لكلا نإ :لاقي الف ءاعرش مهمزلي امم عانتمالا ملظلاب دارملا نأ



 توبكنعلا ةروس : نورشعلاو يداحلا ءزجلا
 جي تل 4

 تناوب 0 كورا اذإ ةيزجلاب ايلا ليل تأ

 مهيلإ ا امك يأ .نآرقلا ٌبغِسلا كليلإ آَئلَرْنَأ َكِلَذَكَو هايبقم 5 55

 َوُئوْؤُي هريغو مالس نب هللا دبعك ةاروتلاَسّنحلأ ُمُهَسَيَتاَ َنيِذَلاَف اهريغو ءاروتلا

 اهروهظ دعب اَئَيَياَنِب ُدَحححاَمَو تا ةكم لهأ يأ ٍءآَلُوَتَه َنِمَو اا رقلاب , -هب

 اودحسو يع هب يئاحاو قح نآرقلا نأ مهل رهظو .دوهيلا يأ م: َنوُرْفَكللا لإ

 ول يأ اَذإ كلبيِمتيب هُهُطْحَن اَلَو بسَتِك ني نآرقلا يأ -ِهلْبَق نم ْأوُلَْت تك اَمَو .كلذ

 يف يذلا :اولاقو «كيف دوهيلا 2) َوُِطَبْمْلا كلش َباَتَرَآَّل ابتاك ائراق تنك
 ل ل 15 .بتكي الو أرقي ال ىّمَأ هنأ ةاروتلا

 :اولوقو ءمهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال" :اعوفرم هند ةريره يبأ نع يراخبلا هاور :خإ مكوربخأ اذإ

 نع يرهزلا نع دمحم نع قازرلا دبع نع قاحسإ قيرط نم هدانسإب ةنسلا يحم ىورو ".انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ
 اي :لاقف «ةزانجي رمو دوهيلا نم لجر ءاح دعي هدنع سلاج امنيب هنأ :هربخأ هيبأ نع يراصنألا ةلمغ يبأ نبا

 مكتدحا ام" 2 يبنلا لاقف ملكت اهفإ :يدوهيلا لاقف "يلعأ هللا" 25 يببلا لاقف ؟ةزانحلا هذه ملكتت له ءدمحم

 ناك نإو .هوقدصت مل الطاب ناك نإف ؛هلسرو هبتكو هللاب انمآ اولوقو ؛مهوبذكت الو مهوقدصت الف باتكلا لهأ

 (نيلامكلا ريسفت) '.هوبذكت مل اقح
 «بيغلاب رابخإلا ليبق نم اذه نأب :باجيو ؟ةيكم ةروسلاو ةنيدملاب ناك امنإ مهمالسإ نأ هيف :خل! هللا دبعك

 ؛كلذك نوم رشنلاو ىراصنلا لب .هل موهفم ال :دوهيلا يأ (لمجلا ةيشاح) .هعوقو لبق محلاحب ىلاعت هربخأف
 لبق بتكتو أرقت تنك ول ئعي ؛ةكم لهأ مه نولطبملا :ةداتق لاقو .دوهيلاك نورفاكلا الإ :لوقي نأ بسانملاف

 (نيلامكو يواصلا ةيشاح) .اهنم خسنيو نيلوألا بتك نم أرقي هنإ :اولاقو نوكرشملا كلش يحولا
 .نورفاكلا كشل ذئنيح كنيميب هبتكت الو باتك نم نآرقلا لبق نم أرقت تنك امو :اولتت تنك امو
 «تعتلا اذه ىلع كلذ سيلو يأ "خلإ أرقي ال يمأ" :هلوق .ةراوتلا يف هتعن دجي يذلا يببلا يأ :ةاروتلا يف يذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع لقن اذك



 توبكنعلا ةروس 1 نورشعلاو يداحلا ءعزجلا

 يدا *# دبع 2 قا 2-0 م اف عافت هو خا 8 5 07 / نا“ دوق

 نأ دلعلا اهوا ترسللا رودس ىف تّئيب تياَء هب تنكح نذلا .ثارقلا يأ وه آب

 كه ” دعب اهودحج دوهيلا 20 َنوُملَظلآ الإ آَتِجَياَنِب ُدَحَج اَمَو هنوظفحي نينمؤملا

 1 ملا دهر ىلع ِهّمَلَع تازنأ اله َلْوَل ةكم رافك يأ اوُلاَقَو .مه اهروهظ
 َددِع تيآَلآ امْنإ لق ىسيع ةدئامو ءىسوم اصعو «حلاص ةقانك "ْتايآ" :ةءارق فو

 .ةيصعملا لهأ رانلاب يراذنإ رهظم 25 كريم ٌريذت أَنأ اَمنِإَو ءاشي امك اهلزني دلل

 ةيآ وهف َرِهْيَلَع ىَلتُي نآرقلا َبَّتِكَلَأ َكْيَلَع اَتَلَرنأ آَنأ اوبلط اميف َرِهِفكَي ْمَلَو
 ةمح را .بادكلا 313 ىف ّىنرإ تايآلا نم ركذ ام فالخب ءاهل ءاضقنا ال ةرمتسم

 يقدصب اَديِبَس ْمُكَتْنَبَو ىنيَب هّللآِب فك لق (2) َوُئِيْؤُي ِمْوَقِل ةظع ئَركِذَو
 لطلاب أوثماك تريزلاو .مكلاسو يلاح هتمو ..ضدألاو يموسكلا فام ملغ
 مهتقفص يف /2) َنوُرِسَخْلآ ْمُه َكِبتَلوَأ مكنم للاب أوُرَفَكَو هللا نود نم دبعي ام وهو
 هَ هل ست لهل الَوَلَو بانقلاب فلور ايشتحتو .ناميإلاب رفكلا اورتشا ثيح

 ناك اه نتكل | رئاس نإف ؟ناثكلا اذه ةضاخن نه كلذ (مهفح اضم نم ال مهظفح هفح- نم هن ولتيف هنوطفحي : نينم ملا يأ

 (نيلامكلا مسسشل) . مهليج 5 ءانأ مهرودص" :ةمدقتملا بكل أ 8 2 دمحم ةفص يف ءاج اذهو ؛«فحاصملا قفا ل! أرقي

 0 يببلا نم ردص امم اودتعي مو يا :اهودححج (ذدوعسلا يبا ريسفت) .همي رت ىلع دحأ ردعي ال بيع :هن وظفحي

 (نيلامكلا رييسفت) .ادانعو املظ ؛تارزجعملاو تايأآلا لم

 ام ىلع يأ :ءاشي امك اهلزني (نيلامكلا ريسفت) .ركب يىبأو ىلعو ةزمحو ريثك نبال دارفإب :تايآ هيلع لزنأ

 (يواصلا ةيشاح) .هللا لضفب ىأي «ةداعلل قراخ رمأ ةزجعملا نأل ؛كلذ ف دحأل لحد الو «ديري

 نم رارمتسالا لخأو ,اهريغو رخاع حلاص ةفان فالي «نينسلاو روهدلا ره يا ةيقاب يأ :ة رمتسم ةيآ وهف

 عجري دقو «تقولا وعم لالا «باذعلا يكا :هل  ىدسم لجأ (لمجلا ةيشاخ) . مهيلع 55 :هلوق ِِق عراضملا

 (نيلامكلا معسفشلا) .ةدملا وعم لجألاف ,موقلا كل عملا



 َنإَو ايندلا يف باَذَعْلاب َكَنوُلِجْعَتْسَي . هنايتأ تقوب 2 نو عش ل ْحَهَو َةَتْعَب مبينا

2# 
 لوف 3 ةيلجتا يدك نبق َمِهِقَوَف نِم ُباَذَعلأ ْمُهَشْعَي َمْوَي ( | َنرِفَكْلاِب ةَطيِحُْمل ُمُهَج

 /29 َنوُلَمَعَت متدك ام أوقوذ باذعلاب لكوملا لوقي يأ ءايلابو «لوقلاب رمأن يأ نونلاب هيف
 : 5 ارا عادا ف ا 8م يالا ا 8 00-0 5 2 نحف 8 ع

 يف ((2) نودبعاف َىَيِإف ةَعِس'َو ىضَرَأ نإ أَوْنَماَء َنيِذلا َىِداَبِعَي .اننوتوفت الف هءازج يأ

 توبكدعلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 م |

 9 لزن .أاهيف رسيتت مم ضرأ نم اهيلإ اورجاش نأب عةدابعلا اهيف ترسيت ضرأ يأ

 ِتوَمْلا ُهَق ةقِيآَذ سفن لك . امي مالسإلا راهظإ نم قيض يف اوناك كح بلسم هاف

 "نورعشي ال مهو" :هلوقو .ريسلا بتك هل دهشي ام ىلع ءنورعشي ال مهو ةتغب مهنتأ اهإف ؛ردب ةعقوك :ةتغب مهنيتأيلو

 ةدئاف هنأ :يناثلاو .ردي مل ثيحب هنم ةلفغ ىلع هتيتأ :لاقي امك «"ةتغب" :هلوق يعم ديكأت :امهدحأ ,نيهجو لمتحي

 (لمجلا ةيشاح) .الصأ مهيتأي ال باذعلا نأ نونظيو ءرمألا اذه نورعشي ال مهو ةتغب مهيتأي باذعلا نأ يهو «ةلقتسم

 ةطيحم منهج نأ لاحلاو باذعلا نولجعتسي فيك :قيعملاو ,مهتنعت نمو مهتنطف ةلق نم بحعت :خلإ كنولجعتسي
 (يواصلا ةيشاح) .اهنم مه رفم ال «ةمايقلا موي محي
 نأ :باوجلاف ؟مادقلا الو فلخلا الو لامشلا الو نيميلا ركذي ملو «نيبناحجلا صح مل :ليق نإف :خإ مهقوف نم

 تحت و «ةداعلا يف لفسأ نم دعصت امنإو ,ءقوف نه لزنت ال اهإف ؛ايندلا ران نع منهج ران هب زيمتي ام ركذ دوصقملا

 (يزارلا ريسفت) .مدقلا عضوب اهيلع سودلاب أفطت الو ؛«قوف نم لزنت منهج رانو ءأفطت لب ةلعشلا ىقبت ال مادقألا

 لكوملا لوقي يأ ةفوكلا لهأو عفانل ةيتحتلا ءايلابو ءلوقلاب رمأن 3 رماع نباو ريثك نباو ورمع يبأل :نونلاب
 «ةنيد رمأ هل | شمتي ملو «هيف وه دلب يف ةدابعلا هل لهستي مل اذإ نمؤملا نأ ينعي :خلإ يضرأ نإ (نيلامكلا ريسفت) .باذعلاب

 دحب مل :اولاقو .اريثك اتوافت كلذ ف توافتت عاقبلاو «ةدابع رثكأو انيد اضع ردقي دلب ىلإ هنع رحاهيلف
 - ةكم نم نيدلا رمألل طبضأو نتفلا نم دعبأو ناطيشلل درطأو ةعانقلا ىلع ثحأو بلقلل عمجأو سفنلا رهق ىلع نوعأ

 نعو .نيعيطملا ضرأ ىلإ اهنم اوجرخاف ضرأ يف عدبلاو يصاعلا تأرط ذإ :لهس نعو .-ىلاعت هللا اهسرح
 عزي ريو“ فلل بيست .لطرألا نم اره 5 اةلورح لطرأ نس دم زف تك 461 كوبي
 يف ءافلاو «يىناثلا نع نيلعفلا دحأب ئيغتساف «نودبعاف يايإ اودبعاف يأ رمضم لعفب بوصنم "يايإ" :يايإف

 اوميقت ال :توملا هقئاذ (لمجلا ةيشاح) .نودبعاف يايإف عضوم مكب قاض نإ يأ طفلا يسب 'يايإف" :هلوق

 ناطوألا ةقرافم نوك توملا نم مهفيوخت يف ةمكحلاف «توملا ةقئاذ سفن لك نإف ؛ثوملا نم ًافو كرشلا رادب
 (يواصلا ةيشاح) .ايندلا يف ءيش لك هيلع ناه توملا ىلع نقيأ نم نإف ؛مهيلع نوق



 توبكنعلا روج / نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ركب ينال رثك دلل ِتَحلّصلا اوُلِمَعَو أوُتَماَد نيرذلاو .ثعبلا دعب -ءايلاو .ءاتلاب يو انَِلِإ م

 | معن ايف دولخلا نيردقم نيِدادخ رهنألا اًبيحح نم ىرجن افرغ ةنجلا َنِم ف فذحب 2 3 نب 7 نع رو ساي حم 0 __- ا 52

 راهظإل ؛ةرجهلاو نيكرشملا ىذأ ىلع يأ ًاوُرَبَص َنيِذْلا مه ءرحألا اذه م َنيِلِمَعلا
 لباد نم مك نيكو .نوبستحي ال ثيح نم مهقزريف /2) َنوُكََي مير َلَعَو نيدلا 1

 6 2 نكي مل نإو نورحاهملا اهيأ كيو اهفرريَلل اهفعضل اقر لمح
 قيطي ال

 ء مام ف 6 د ع هع دش ع دقق 233 2 22 25 .. .مكر يمض (جز للا مكلوقل ُعيِملأ هَ

 .مهرمأ هيلإ لآ امو «نينمؤملا لاوحأ ركذب هعبتأ مهرمأ هيلإ لآ امو «رافكلا لاول ىذا. :اونفآ قيدلاو
 وهو :ءاوثلا نم ةففحملا ةروسكملا واولا دعب ةخوتفم ءايو «ثنونلا دعب ةنكاسلا يأ :خلإ ةفلثملاب (يواصلا ةيشاح)

 نأل ؛نيمضتلا ببسب نينثال ىدعتيف ؛"لزنن" نيعم "يوقن" نيمضتب هب لوعفم ةءارقلا هذه ىلع "افرغ'و .ةماقإلا
 ضفاخلا ظاقسإ 7 امإو ؛مهبملاب صتخملا فرظلا هيبشت ىلع امإ دحلا ول :يلعتلا ةّدحطلا .هبسكأو ءرضاقا "قون"

 تينا فدع "اربأ نأل هنأت لوعفم "ارق" ةوعوملا ءابلاب لوألا ةعارقلا' ىلجاابنآو يضر ف يأ ءاعاسنتا

 ميه انو ذو لاق امك ماللاب ةرات ىدعتيو (١71١:نارمعع لآ) ل ااًتقلل َدِعاَقَم نينمْوَملا ئَّوَبتإو :ىلاعت لاق

 (لمجللا ةيشاح) ."افرغ ل ةفص (؟:ةرقبلا) 4 ُراَهنَأْلا اهتْحَن نِم يرجتإ :هلوقو (؟:جخا) م ِتْيبْلا َناكَم

 ىرخحب هئارجال "اقرغ" باصتتا نوكيف ؛ءاوثلا نم مهنميقن يأ "مهنئونتل" يئاسكلاو ةرمح أرق يأ :خلإ نونلا دعب
 :هلوقو ."دوعسلا يأ" يف هلثمو (يواضيبلا ريسفت) .مهبملاب تقؤوملا فرظلا هيبشت وأ ضفانلا عزنب و د ؛"ىهتازتنلا

 نينم وما رمأ امل قي هنأ :ةباد نم نيأكو . ةنحلا نم فرغ يف مهنيوشل هريدقت نوكيف يأ "قف :فذحم فرغ ىلإ هنيدعتو'

 "اهقزر لمحت ال" :هلوقو ؟انيقسيو امي انمعطي نمف .لام الو راد امي انل سيلو «ةنيدملا ىلإ جرخم فيك :اولاق ةرجهلاب

 .ةلمنلاو ةرأفلاو ناسنإلا الإ أبخي قلخلا نم ءيش سيل :ةنييع نب نايفس لاق .ريطلاو مئاهبلاك دغل هرحدت ال يأ
 .ىرخأ ةعاسل ائيش رخدت ال وأ (يواضيبلا ريسفت) .اهفعضل ؛اهلمح قيطت ال يأ :اهفعضل (يواصلا ةيشاح)
 هناحبس ريدقتب لب «قزرلا رمأ يف يوقلاو فيعضلاو لكوتملاو صيرحلا نيب قرف الف يأ :مكايإو اهقزري هللا
 دجوأ ىلاغت هللا نأل ؛بابسألا يف هذحخأ اذه ياني الو .ىلاعت هل قزرلا رمأ ضوفي نأ ناسنإلل يغبنيف «ىلاعتو

 (يواصلا ةيشاحإ .رسخو لض دقف اهركنأ نمو ركنت ال بابسألاف امي ال ايابسأ دنع ءايشألا



 توبكنعلا ةروس ا ل نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 َرَمَفْلاَو سْمْشلآ َرْحَسَو ضَرَأَلآَو ِتَوَمَسلَآ َقَلَح نم رافكلا يأ مهلا مس 8 نبل
 سبي هلآ .كلذب مهرارقإ دعب هديحوت نع نوفرصي () َنوُكَدْؤُي نأ َُّل َتوُقَم

 ءاشي نمل وأ ,طسبلا دعب َرُوَل قيضي ُرِدَقَيَو اناحتما ءهِداَبِع َنِم اهم هعّس وي َقَْرل
 نم مُهَتْلْأَس مسق مال نيِلَو .قييضتلاو طسبلا لحم هنمو م9 ٌميِلَع ٍءْئَس لكِ هللا َنِإ ءالتبا
 ؟ب ةركرمي فيكت 181]وقت قو رالا يديارا و تالا معلا < نق
 يف مهضقانت 2 مج ١ نولقعي الر ره فكصأ لب كبلع ةجحلا توبث ىلع ِهني ُدَمَحْلا مه لق

 5 عمم سمسم بسم دول دول 9) اهنا ةزوكلا لش اتَوأ كلذ

3 

 ىلإ ةراشإ ؛ريخستلاب رمقلاو سمشلا بناج يفو قلخلاب ضرألاو تاوامسلا بناج يف ىتأ :خلإ تاوامسلا قلخ نم

 ؛ضرألاو تاوامسلا فالخب «؛ملاعلا ماوق امك ناذللا «راهنلاو ليللا هنع أشني يذلا ريخستلا امهقلخ ف ةمكحلا نأ
 ( نيل هلايكلا م ريسفن) .هيلع عسوملا وه هيلع قيضملاف :طسبلا دعب (يواصلا ةيشاح) .امهقلح درحم يف عفنلاف

 هيلع قيضملا نوكيف اذه ىلعو :نيمهبم امفوك عماجي "ءاشي نمل" عضوم ريمضلا عضوف :ءالتبا ءاشي نمل وأ
 عسوي "ءاشي نم" ركذ اذإ هنأل ؛هنم همهفل روكذملا ريغ رخآ "ءاشي نم" ىلإ ريمضلا نأ دارملاو .هيلع عسوملا

 رمعم رمع نم يأ 1١( :رطاف) مورُسُع ْنِم ُصَقْي الو رّمَعُم ْنِم رّمَعُي اَمَوظ :هلوق ريظن وهف ؛كلذ هنم مهفي «هقزر
 (نيلامكلا ريسفت) .مادختسالا نم بيرق وهو ءرخآ مهرد فصن يأ هفصنو مهرد يدنعو «رخأ

 طسبلا نأ ىلع ءادحاو هيلع قيضملاو هل عسوملا نوكي نأ لمتحي يأ :"يواضيبلا" يف هحيضوت :ءالتبا ءاشي نمل وأ

 .مهبم "ءاشي نم" نأل ؛هماهإو "ءاشي نم" عضوم ريمضلا عضو ىلع ءانب نوكي ال نأو «بقاعتلا ىلع ضبقلاو

 .ئعغلا الإ هناعإ حلصي ال نم يدابع نم نإ" :ثيدحلا يف ؛مهدسفي امو دابعلا حلصي ام ملعي يأ :ميلع ءيش لكب
 (كرادملا ريسفت) ".كلذ هدسفأل هتينغأ ولو رقفلا الإ هناعإ حلصي ال نم يدابع نم نإو ءكلذ هدسفأل ةترقفأ ولو

 هلل دمحلا لق :ليقو .هتردق ىلع نيهاربلاو ججحلا نم حضوأ ام ىلع هلل دمحلا :"يبطرقلا" فو :خلإ ةجحلا توبث

 (لمجلا ةيشاح) .تابنلاب ضرألا ءايحإو ءءاملا لازنإ ىلع هلل دمحلا لق :ليقو .كلذب مهرارقإ ىلع

 ف فأل" : هل وق يلا ره ئه ريغ هب نوك ربشب مكإ 3 ةادع ام لكل 22 كعمل قي ورقي ثييح *كلذ ِق مهضقانت

 عفن هيف امي لاغتشالا :وهللا :بعلو وهل الإ (يواضيبلا ريسفت) .وه الإ دئادشلا فشكي ال هنأب مهملعل يأ 'خلإ ةدش

 ءايندلا تاذلب عاتمتسالا وه وهللا :يزارلا لاقو (يواصلا ةيشاح) .الصأ هيف عفن ال ام, لاغتشالا :بعللاو «لجاع

 (لمجلا ةيشاح) .اك ءاردزاو ايندلل ريغصت اذه قو .ثيعلا وه :بعللاو .همهي ال اهو عهينعيال امك. لاغتشاللا وه :ليقو



 توبكدعلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ناَوَيَلأ َِهَل رجلا الآ ٌِرِإَو اهيف اهترف روهظل ؛ةرعخآلا رومأ نمف ُبّرقلا امأو

 ىف أوُبكَر اًذِإف .اهيلع ايندلا اورثآ ام كلذ 72: َتوُملعَي أوئاك ّوَل ةايحلا ىيعع

 ةدش يف مهكأل ؛هريغ هعم نوعدي ال يأ .ءاعدلا يأ َنيدلا هَل يصل َهَّللأ اَوَعَد كلفلا

 :ىتَيَناَء آَمِب أوُرفكُيِل .هب ميو َنوُكِرْتُم خه اَذِإَربْلا ىلإ مهم اًمَلَف وه الإ اهفشكي الو

 رمأ ماللا موكسي هول ةءارق يفو «مانصألا ةدابع ىلع مهعامسحلاب 1 ءَدَمَبَيِلَو ةمعنلا نم

 م2 ةكم علب تلق ذأ اوملعي أَوَرَي حَلَوأ .كلذ ةبقاغ و تروملعي فوسف ديدك

 ع ينال 7 #6 ا 2 ل 9
 ا 1 اا كب 7 ك1 وس زج ا هلاوم هفحسدو ةقعاح عانس فلْوَخ نو سالف طَخَحُيَو اًمِياَ

 ناويحلاو .ةايح اهتاذ يف افأكف ءاهيف توم ال ةمئاد ةرمتسم ةايح الإ اهيف سيل يأ «ةايحلا يأ :خإ ناويحلا يم
 و

 ةكرحلا ئععم نم نالعف ءانب يق امل ؛"ةايحلا يه" لقي ملو .اواو ةيناثلا ءايلا تبلقف «ناييح سايقلاو ءيح ردصم

 .ةايحلا يعم يف ةغلابم ةكرحلا نعم ىلع لاد ءانب ىلع هئيجمف ؛نوكس تيلي ةكرح ةايحخلاو «بارطضالاو

 ؛ يقابلا نا ويحلا ىلع يافلا يللا اوراتحا اذ 1 يرادلا ةشيقح دوملعي اوناك ول دقتلا نأ ؛نا ويلا اع فق هيه

 (كرادملا ريسفل) ا سيلو .«كلذ مهملع طرشب اقلعم كر فص و راصل لص و ولو

 لد فوذحمب لصتا :تلق ؟"كلفلا يف اوبكر اذإف" :هلوق لصتا امي تلق نإف :يرشخمزلا لاق :خلإ اوبكر اذإف

 كلذو خل اوبك رز أذإف .دانعلاو َُك ريشلا نم هي اومضو ف ىلع مه * ةأنعم ءمهرمأ ن * نق محرما يفي مهفص و [ض هيلع

 ء«بر اي «بر اي :اولاقو رخبلا ىف اهوَقلأ خيرلا تدتشا اذإف ءمانضألا مهعم اولمح رحبلا اويكر اذإ اوناك مهأل

 علما ةيشاح) .كرشلاب ةنوحشم مهولق نأ ؛ةقيقح ال ةروص» يأ قيسلفع هلل اوعدو

 "نيد سلا :هلوقو .رمألا يف ةرهاظ يهو ماللا .نوكسب ' امس وا روهمجلا أرق يأ : ماللا ناوكسب ةءارق يفو

 ليبس ىلع كلذ نأب :بيحأف «رفكلاب ىلاعت هللا رمأي فيك ذإ ؛لكشم رمألل افوك وهو ءردقم لاؤسل باوج
 يللا" قل حرص امك (14 ٠١ :تلصف) 4ك تن ام اولَمعا# :ىلاعت هلوقك ديدهتلا

 غةيف ةروسكملا ماللا نوك دي وي ةءارقلا هذهو ع :تلصضف) 4 متنش 4 اه اولمعا# :هلوقك كديعوو :ديدش رمأ

 هيا ةيدنعت : اودمحيل :ئعملاو ءاضيأ ديدهتلا دي وي "نوملعي ضفاوسف" :هلوقو رمألا عال "اورفكيل" :هلوق ِِق اذكو

 ةدئاف ال :ئعملاو ,”"يك مال" امهلعج امهيف ماللا رسك نم :ليقو ؛"هئاحنإ ةبقاع نوملعي فوسف اوعتمتيلو ؛هئاحنإ ف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرحخآلا ف بيصن ريغ نم «ةلحاعلا يف هب نوعتمتسي ام. عتمتلاو رفكلا الإ كارشإلا يف مهل



 مورلا ةروس ١ ظ نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 2 5 06 م سلسل ا "7 3 | ساس 28 : 9 ا

 نَمَو ؟مهكارشإب 2) نورفكي هللا ِةَمْعِيِبَو َنوُنِمْؤُي منصلا ٍلِطَبلابَفأ مود ايبسو التق

 يبلا قلاب بدك وأ هب كرشأ نأب بذكر وللا لع قيقا نكم ملظأ دحا ذل يأ ُمَلَظَأ

 .كلذ هيف يأ ؟ جو نيرفكلل ىوأم ىَّوَكَم ْمَهَج ف نسبلا ةةناغاشل باعكلا وأ

 هللا َنِإَو انيلإ ريسلا قرط يأ اَْبم مَجَيِدَجَل انقح يف ايف اوُدَهَْج َنيِذَلآَو .مهنم وهو

 ظ .نوعلاو رصنلاب نينمؤملا 2 َنيِيِسْحُمْلآ َعَمْل

 ةيأ نوسمحو عست وأ نوتس يه و ةيكم مورلا ةروس

 ميحرلا هييجتع لا هللا مسب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلقو ةرثك عم نونمآ مهو ,مهضعب يبسيو مهضعب لتقي ناك برعلا نإف :مفود

 (نيلامكلا ريسفت) .بذكملا رفاكلا كلذ مهنمو نعي نيرفاكلا ىوأم هيف نأو «ريرقتلل ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :هيف يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ريرقتلا نعم ىلإ عجريف ءاباجيإ راص يفنلا ىلع تلحد اذإ راكنإلا ةزمه نأ ىلإ هب راشأ :كلذ هيف يأ

 ةدشلا يف «لعفلاو لوقلاب «هيف داهجلا يغبني ام لك نم مهريغو رافكلا داهج نم تاعاطلا موزلب :خإ اودهاج نيذلاو

 نم «ىوهلا ةفلاخم داهجلا :نسحلا لاقو .انتمظعل نيرضحتسم :«نحملا دئادشو نتفلا موجه دنع ىوهملا ةفلاكعو ءءاخرلاو

 .سفنلا داهج اهيف داهجلاب دارملاف ذئيح و ءةيكم افوكل ؛داهجلاب رمألا لبق تلزن ةيالا هذه نإ :نورسفملا لاق ."بيظنلا'"

 لاقو .هب لمعلا لبس مهنيدهنل ؛ملغلا بلط يف اودهاج نيذلاو :ضايع نب ليضف لاقو .ىوهلا ةفلاخم داهجلا :نسحلا لاق

 ام ىلإ مهنيدهنل ؛اوملع اميف اودهاج نيذلا :ليقو ءانباوت لبس مهنيدهنل ؛انتعاط يف اودهاج نيذلاو هللا دبع“ نيب لهس

 (يواصلا ةيشاح) ."ملعي مل ام ملع هللا هملع ملع امه لمع نم" :ثيدحلا ف امل ءاوملعي مل

 (نيلامكلا ريسفت) .اصلاخ انهجولو انلجأ نم يأ "انقح يف'و ءردقم فاضم هيفف :انقح يف

 نالوق عم" قو ؛ديكوتلل ماللاو .ناسحإلا فصوب مهفرشل اراهظإ رمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ هيف :نينسحملا عمل
 اذك و ءءامسألا ىلع لحدت امنإ ديكأتلا مالو «لوألا لوقلا ىلع رهاظ اهيلع ماللا لوخدف «فرح ليقو ؛مسا :ليق

 (عماو ؛"رادلا يفل اديز نإ" يف امك :رارقتسالا ئعم اهيف نإ ثيح نم قاثلا ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .نئعمل ءاج افرح نوكت نأ رثكألاو ءافرح نوكت نأو امنا نوكت نأ زاج تحتف اذإو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهل هللا ةناعإب يه امنإ هدابعب هللا ةيعم نأل :نوعلاو

 ١ ريغ ال فرص يىهف تنكس اذإ 1
 كسلا

 ا



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 لهأ اوسيلو سراف اهتبلغ :بانقكل لهأ مهو 2: ُموُدلآ تبلغ .هب هدارمب ملعأ هللا

 مكبلغن نأ "ةتياسلا اولاقو ؛ءكلذب ةكم 9 ف ناثوألا نودبعي لب باتك

 .ةريزججاب سراف ىلإ مورلا ضرأ برقأ ي يأ ضَرألا ذأ ىف .مورلا سراف تبلغ امك

 فيضأ َرِهِبَلَع ٍدْعَب ْنَم مورلا يأ مهَو سرفلا وزغلاب ئدابلاو ناشيحلا اهيف ىقتلا

 ١ تيبس عضب ىف .سراف » َتوُبِلْغيَس مهايإ سراف ةبلغ يأ لوعفملا ىلإ ردصملا

 اقلام كيال ةعباسلا ةنسلا يف كاشيجلا ىقتلاف (رشعلا وأ عستلا ىلإ ثتالاثلا نيب اه وه

 ةيالا هذه لوزن ببس :خلإ مورلا تبلغ (يواصلا ةيشاح) .ريسافتلا حلصأ اذه نأ مدقت :هب ةدارمب ملعأ هللا

 لهأ نأل ؛سراف بلغت نأ نودوي نوكرشملا ناكو «لاتق مورلاو سزاف نيب ناك هنأ :ثورسفملا هركذ ام ىلع

 ربخلا غلبف ء«مورلا تبلغف «باتك لهأ مفوكل ؛سراف ىلع مورلا ةبلغ نودوي نوملسملاو «نييمأ اسوحم اوناك سراف

 انناوخإ رهظ دقو نويمأ نحنو «باتك لهأ ىراضنلاو ؛باتك لهأ مكنإ :نيملسملل اولاقو نوكر شملا حرفف ةكم

 موي سراف ىلع مورلا ترهظو «ةيآلا هذه تلزنف ؛مكيلع نرهظنلو ءمورلا لهأ نم مكناوخإ ىلع سراف لهأ نم

 .ردب موي ْ ةياور و «ةيبيدحلا
 هذه تناكو :ةريزجلا :ليقو «ندرألا :ليقو «تاعرذأ يه :ليقو ؛سراف ىلإ ماشلا ضرأ برقأ نعي :خلإ ىدأ يف

 امك «ردب موي يف ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف تناك ةيناثلا ةعقاولا نأب لوقلا ىلع ءنينس سمخب ةرجهملا لبق ةعقاولا

 ةيناثلا ةعقاولا نإ :ليقو "ردب موي هعوقو موي هب اوملعو" :هلوق عم ”خلإ ناشيحلا ىقتلاف' :حراشلا لوق نم دخؤي

 (لمجلا ةيشاح) .ةنسب ةرجشا لبق ىل ايلا ةيقرلا 3148 هيلطو بعسير ليدل اهاحتلا#

 ام ةريزجلاب دارملا| (لمجلا ةيشاح) .ةريزجلاب ةنئاكلا مورلا ضرأ يأ فوذحمب قلعتم ءمورلا ضرأل ةفص :ةريزجلاب

 سرفف «سرافلا لاتقلاب أدتبا يأ :2إ ئدابلاو [(لمحلا ةيشاح) .برعلا ةريزج امي دارا سيلو ؛تارفلاو ةلحد نيب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهايإ سراف ةبلغ يأ ردقم لعافلاو :خلإ ردصملا فيضأ .بكار عمج بكرك «سرافلا عمج

 . مهايإ مراف ةبلغ يأ" :هلوقب حراشلا هنيب ءردقم لعافلاو (دوعسل ١| يبأ ريسفت) .مهتيبولغم دعب نم نيعملا نوكيف

 ”قيلامككلا رسال. 0 يببلا ؛ لوق نم يدمرتلا امهاور اذك :خا! نيب ام وه .ن مراف ىلع عورلا نوبلغيس يأ : سراف نوبلغيس

 حيصي . بقت ركب وبأ مج رخ ةيالا هده هللا لزنأ امل ةثأ يفر .ةيم ورلا اونبو مش ويح اوطبرو :خا ناشيحلا ىقتلاف

 هيلع كنهارأ الجأ كنيبو اننيب لعجا ءتبذك :فلخ نب يبأ هل لاقف «نينس عضب دعب سراف ىلع مورلا نرهظيل
 دذل ولبست 4 3 : 8 ١ م ١

 - نك يببلا رهف ءاتبس ىرخأ يفو ءاسمخح ةياور ىو ؛:نينس ثالد لجألا لعجو «صئالق رشع ىلع هنهارف



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يذاخلا مويا

 ءورلا ةبلغ لبق نم يأ ُدَعَبْنِمَو َلْبَق نم ُرمألآ هلل سراف مورلا تبلغو «لوألا ءاقتلالا نم

 يأ ٍذبَمَوَيَو هتدارإ يأ هللا رمأب ايناث مورلا ةبلغو الوأ سراف ةبلغ نأ :ىنعملا .هدعب نمو

 اوحرف دقو «سراف ىلع مهايإ هئاأريغتي 22 َِوُنِّؤُمل ٌحَرفَي مورلا بلغت موي

 عست ىلإ صولق ةئام اهلعجف ؛"لجألا يف هدامو رطخلا يف هديازف ؛عستلا ىلإ ثالفلا نيب ام عضبلا" :لاقف -

 ىلإ هب ءاجو «تام دق ناكو ؛فلخ نب يبأ ةثرو نم ركب وبأ هذحأف «نينس دعب سراف ىلع مورلا ترهظف .نيئس

 اذكو «رامقلا معرحت لبق كلذ ناك هنأ :هيف يذمرتلا دنع هلصأو .يواضيبلاو يوغبلا هركذ :هب قدصتو هي ىبلا

 وه ني «برخلا راد ِى ةدسافلا د وَمعلا زاوج ىلع هن لذلدتساللا حصي كاف ع" راثآلا حرش" ّى ي واحطلا هركذ

 (نيلابكلا ريسفت) .انئاملع لوق

 تناك نإ ةيبيدحلا موي وأ «نينس سمخ ةرجشا لبق ىل وألا ةعقا ولا تناك نإ ءردب موي يأ :لوألا ءاقتلالا نم

 فلأ ةئام سمح يف لبقأف «-مورلا كلم- رصيق شيجو ىرسك شيج :ناشيجلاب دارملاو «ةنسب ةرجهللا لبق ىلوألا

 (يواصلا ةيشاح) .- سرفلا كلم - ىرسك تامو ؛مهوبلغو سرفلا ىلإ يمور

 لبق نم :ليق هنأك «نوبلغي نيحو اوبلغ نيح وأ «ءيش لك دعب نمو ءىش لك لبق نم. يأ :دعب نمو لبق نم

 مهوك نأ نعي «نيبلاغ مهوك تقو وهو ؛نيب ؟بولغم مكوك دعب نمو ءن بولغم موك تقو وهو (نيبلاغ مهوك

 (كرادملا ريسفت) .سانلا نيب اهوادن مايألا كلتو ءهئاضقو هللا رمأب الإ سيل ارخآ نيبلاغو الوأ نيبولغم

 دعب "نوبلغيس" هلوق نأل ؛مهبلغ دعب :هلوق ركذ يف ةدئاف يأ :ليق ام باوج ىلإ هب راشأ :خلإ ةبلغ نأ ىنعملا

 رمأب كلذ نأ نايبو ءةردقلا راهظإ هتدئاف نأ :باوجلا حاضيإو .ةبلغلا دعب نم الإ نوحي ل "مورلا كيل" لاوق

 0 يسير ارقابي ناكل مهتكوشب. مهتبلغ ناك و ولف ءافيعض الإ انركي دال يلق 595 هللا

 أ اوركذتيو ءمهفعض يف اوركفتيل ؛"مهبلغ دعب , قس يبات ندا ناي يللا الأ يل ل اوبترا ان

 ىلع مورلا ترهظ هنأ : ليزنتلا ملاعم يفو ءردب موي مهيلع اورهظ مهنأ يذمرتلا ىور اذك :خلإ اوحرف دقو
 وبأو رمع نبا أرق هنإ مث .ردب موي ناك :ليقو ؛لوألا ءاقللا نم نيئس عبس سأر دنع كلذو «ةيبيدخلا موي سراف

 ىلع اوبلغ مورلا 0 ئعملاو ؛-مضلاب- ل وبلغيس و -ماللاو نيغلا حتفب- مورلا كيا : «رمستللاو يردخلا ديعس

 عةناوم ةوزعغ ّق ةرجشا ةعما نوملسملا مهبلعف ا ناثس عسب ف كوملسملا مهبلغيس مهبلغ كعب نم مهو «سراف

 ةتماغ عحتلاا :تلزناو «سراف نع مورلا ترريظ ردب م وي ناك ام. قف .يعس يأ نع يدمرتلا ةهاور أف هدي هيو

 :قيتارع سيلازت اانقأ ج نيتءارقلا نيب قيفوتلاو «'هورلا تبلغ" ىلع نب رصن أرق اذكه نييعسم هلل

 (نيلامكلا ريسفت) .-حتفلاب- ردب موي هرم ف تعول بطلاب ع , اخ كي هس



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 مهرصنب مهحرف عم «هيف كلذب ليئربج لوزنب ردب موي هعوقو موي هب اوملعو كلذب
 قع

 هللا َدَعَو :نينمؤملاب مهو ٌميِحّولا بلاغلا ٌةيِرَعْلاَوَهَو ءاَشِي  :رمرصمَي هيف .نيكرشملا ىلع

 ّنكِنَلَو هب ءُهَدَعَو ُهّللا ف ل ال رصنلا هللا مهدعو لصألاو «هلعفب ,ظفللا نما لدن ردنفم

 َنِّم ارههَظ َنوُمَلَعَي .مهرصنب ىلاعت هدعو 2: َتروُمَلعَي ال ةكم را رافك ” قوبل

 نَع َمُهَو كلذ ريغو سرغلاو ءانبلاو ةعارزلاو ةراحتلا نم اهشياعم يأ اَيْنَّدلَأ ةوّي

 مهتلفغ نع ادد عيوش 3 ١ اوُركَفَتَي يي َمَلَوَأ .ديكأت "مه" ةداعإ - 2 نولِفدغ ره رخال

 دنع ىفت كلذل ىّتَسُم ٍلَجَأَو ْقَحْلَآب لِ اَمَّيَب امو ضَرَأْلاَو ٍتّوَمّسلآ ُهَلآ َقَلَح ام
 ل يأ مع 7: نورفكل ْمِهَبَر ياقلب ةكم رافك يأ نيلكلا قوام َنِإَو ثععبلا هدعبو «هئاهتنا

 نم َنيِذّلا ةَبقدَع ناك فيك أورظنَيف ضرألا ىف و أوريستي َمَلَوأ .توملا دعب ثعبلاب نونمؤي

 دومتو داعك وق خم َدَّشَأ أدناخ مهلسر مهبيذكتب مهك الهإ يهو ,ممألا نم َةهلَبق

 52116 . اَهوُرَمع امِم َرَتَكُأ اَهوُرَمَعَو سرغلاو عرزلل اهوبلقو اهوثرح َضَرألآ أوُراَْأَو

 (يرح نبا) .افارتعا انك هل ١ تف دعا ةادعما نآل ؛افرع فلأ ىلع : هلوقك ءادعو هللا مهدعو يأ :خإ نم لدب

 نعم ىلع مراللا ةلوس كو نأ ز زوج و ةكلاردتسالال ةسشاتملا هتأل ؛ركاذا اع ف وذا هل هعفم رد :خل ! ىلاعت ةدعو

 (نيلامكلا ريسشت ) .مهرصنب ىلاعت هدعو كهنمو ءاكيش كوملعي ذي يأ اماغ ريقي وأ عملعلا لغأ نت اوسيل مآ

 : ”حورلا" نم عةرخألا نع ةلفغلا ندعم مهأ كيشب «ديك أتلل ؛ل وألا ري 5 <ف ةيياقلا ' مهآو ٠ كا : : "مه ةداعا

 ظ

 ةلمحلاو ؛هربحت "نولفاغ"و 1 عاد عيم ةيناثلا '" مه ' نوكي نأ زوجيو .لومشلا مدع و زوججتلا عفدل ؛ يظفل يأ :ديكأت
 نم“

 فو «ةيفان "ام" :خلإ هللا قلخ ام (نيلامكلا ريسفت) .ىلوألا "مه" ربح قل اجيب هك ١ انيهلحأ .كاهجو ةلمدلا هذه
 نوكت نأ فعضيو .ضفانخلا طاقسإ ىلع بصن لحم يف نوكتف «ركفتلل هقلعم اهنأ :ياثلاو ءاهلبق امت اهل قلعت ال

 (لمجلا ةيشاح) .ةيلاح امإو ةيببس امإ :ءابلا 'قحلاب'و .ناروكذملا ناهجولا اهيفو «يفنلا يعم. ةيماهفتسا

 بلقلا ةغل اهنإف ؛ةراثإلل ريسفت :خلإ اهوثرح ."بيطنخلا" نم «عقاولا قباطي يذلا تباثلا رمألا.يأ :قحلاب الإ
 ا 1-5 053 2000 /7 . 8 5 ا , :

 (نيلامكلا راسل ) .(أ/ :ةرقبلا) © ضرالا ريعل 9 .كهنهو عرييعتل لاو



 مورلا ةروس 0 ١ ه نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 نسل يا تارهاظلا سد َلسُر هَتَءاَجَو ةكم رافك يأ

 .مهلسر مهبيذكتب (2) َنوُملَظَي َمجَسْفنَأ أَوناك نكرلَو مرج ريغب مهكالهإب
 ,"ةبقاع" عفر ىلع ناك ربخ «2حبقألا :أوسألا ثينأت ََأَوسلَآ أوُكَسُأ َنيِذّلآ ةَبَقَع
 اوُبَدَك نأب يأ نأ مقءاسإو :منهج امي دارملاو ؛"ةبقاع" بضن ىلع ناك مساو

 انلا قلخ ءىشني يأ َقِلَخْلآ اوَدَبَي هلآ 20 تروةزهتن اني اوثاك نآرقلا ِهَّللا ِتياَكب

 مرج ريغ نم مهذحخأ ضرف ىلعو ءميحر لدع كلم ةلماعم لب رابح اظ كللم ةلماعم مهلماعي نأ :مهملظيل

 (يواصلا ةيشاح) .همزلي ال ام هسفن مزلأ ىلاعت هلضف نم نكلو ؛هقلخ يف هل كراشم ال ذإ ؛املاظ نوكي ال

 ثينأت "ىسحلا" نأ امك ءءوسألا ثينأت "ىأوسلا" :هلوقو ءاورفك يأ .تائيسلا اولمع يأ :ىأوسلا اوؤاسأ

 . نايبلا حورأ 1 «نسحألا

 ركذو «"ناك* مسا انأ ىلع عفرلاف ءبصنلاب نوقابلاو «عفرلاب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق :خلإ ناك ربخ

 يأ اوبذك نأ :ىناثلا .ىأوسلا ةلعفلا يأ ىأوسلا :امهدحأ :ناهجو ذئنيح ربخلا فو «يزاحم ثينأتلا نأل ؛لعفلا

 مال امإ ؛ضفاخلا طاقسإ ىلع هنأ :امهدحأ ؛ناهجو "اوبذك نأ" يف نوكي لوألا ىلعف ؛بيذكتلا مهرمأ رحآ ناك

 نوكي يناثلا ىلعو .بيذكتلا مهتبقاع ناك مث يأ "ىأوسلا" نم لدب هنأ :ياثلاو «ةيببسلا ءاب امإو ةلعلا

 ىلعف بصتلا امأو. .ىأوسلا ةلعفلا اوواَسأ يأ فاوذحم ربدصمل اتعن كوكي نأ وأ ء"اوؤاسأ"ل اردصم "ئآوسلا"

 ىلع "اويذك نأ"و «نيئيسملا ةبقاع ىأوسلا ةلعفلا تتاك يأ "ىأوسلا" :امهدخأ :ناهحو مسالا فو ؛"ناك" ربخ

 (لمجلاا ةيشاح) .اضيأ مدقت ام ىلع "ىأوسلا"و ؛"اوبذك نأ" مسالا نأ :يئاثلاو ءمدقت ام

 ةفوكلا لهأ ةءارق وه امك :بصن ىلع (نيلامكلا ريسفت) .عفانو ريثك نباو ورمع يبأ ةءارق وه امك :عفر ىلع
 .اب مهئازهتساو «تايآلا مهبيذكت ببسب ةءاسإلا مهل تلصح يأ :خلإ مقءاسإو (نيلامكلا ريسفت) .رماع نباو

 لدب وأ «نايب فطع وأ «هتلع :ليقو ءفوذحم أدتبم ربح ءابلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :اوبذك نأب (لمجلا ةيشاح)

 .ايندلا تماد ام ءائيشف ائيش ددجتي ءدبلا نأ ىلإ ةراشإ عراضملاب ربع :ٌؤدبي هللا (نيلامكلا ريسفت) .ءوسلل
 (نيلامكلا ريسفت) .جنتحي نأ نم سيأو تكس اذإ «سلبأف هترظان :لاقي :سلبي (يواصلا ةيشاح)



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ؛-مانصألا مهو- هللاب مهوكرشأ نمت ٌرهياكرش نم مُهل نوكي ال يأ نكي 3

 نيئربتم يأ -ريرفك جهياكرش نونوكي يأ أوُناَكَو أؤتعقش مهل اوعفشيل
 0 قلعتم

 َمأَف .نورفاكلاو نونموملا يأ 229 َوُفَرَفَتَي ديكأت ٍذِبَمَوَي ةَعاّسلآ ُموقتت ّموَيَو .مهنم
 يس ا نب 55 سيت 4 ا ىلا 8 1 ا نساعد حاب صيحات

 اماو .كدورسي ه9 ٌروربخي ةنج َةِضوَر ىف مهف تبدحلصلا اولمعَو اونماَ يريذلا

 ِباَّدَعْلا ىف كلبتلوُأَ هريغو ةعبلا ةّرجاألآ ياقلَو نآرقلا اَنِتَياَكب أوُبَّدكَ اود نيذلا

 لاقو (ق هاضلا ةيشاحالا . قعملا ىضام ماب يفنما نأ ؛ع راضملا عم يضاملا أ لإ ةللذب راشأ :نوكي 5 يأ

 .هعوقو ققحتل كلذو «عراضملا نع يضاملاب ريبعتلا ليبق نم اذه نأ ىلإ ةراشإ "نوكي ال يأ" :هلوق :باهشلا

 اذارم سيلو ئيعم يضاملا يفنل "ل" تناك املف ."مل"ب يفنملا عراضملا يضاملاب دارملاو «هدعب ام يف لاقي اذكو

 (لمحلا ةيشاح) .يقيقحلا حراضملاب ءاهزيخ يف يذلا لعفلا ريسفت ىلإ لضوتيل ؛عراضملا يفنل ل

 (لمجلا ةيشاح) .ةغابسلا موقت ذإ موي ريدقتلاو ؛ةلمج نع ضوع نيونسلاو ؛ ىظفل يأ :ديكأت

 نومعنيو نومركي يأ :نوربحي (يواصلا ةيشاح) .ةراضن قنور ءامو تابت تاذ ضرأ لك ةضورلا :خلإ ةضور يف

 ١ هاب اهرشك ايه

 ثعب عامسلا ةنجللا لهأ دأ 1 اذإف ءةضف وع سا يعل ايد ةنمجلا ف ١ معو نر هنيعألا ذلتو جنتل هيهات

 اير | وتامل ايندلا لهأ اهغمس ول تيا يصأب نماريجألا قللت كرحف «راسفألا كلت يف عقتف «شرعلا تح نم احر هللا

 :فكذ سابع نبا لاقو .نييسحتلا :ريبحتلاو ةرورسلا :ةربخلاو (ةديبع وبأ ةريسف اذك :فورسي (يواضلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .ةئحلا يف عامسلا وه :ريثك نحل قت عا نع ىعازوألا لاقو ؛ثومعني :دهاجم لاقو «نومركي

 نونوكي قلخلا نأو «هديعيو قلخلا دبي هنأ الوأ ركذ امل هنأ اهلبق امل ةيآلا هذه ةبسانم هحو :خلإ هللا ناحبسف

 كاقليسو هديمتو هحيستا نأ ىلإ ةرانقإ صتئاقنلا نع هرب هلأ امنع نك 5 «ريعسلا لف قيرفو ةيبلا ف قيرف :نيميرف

 ع«عوبسلا حرف هللا هيزنت وه يذلا هرهاظ حيبستلاب دا رملاو (يواضلا ةيشاح) .باوقلا راد لولخو «باذعلا نم ةاجنلل

 (كرادملا ريسفتإ .ةرهاظلا هللا ةمغت نم اهيف ددجتي امل ؛تاقوألا هذه يف ريخلاب هيلع ءانتلاو

 ةقيرط مزل نيب ام ىلع "هللا ناحبس" نأل ؛ءادتبا ارمأ سيلو ءرمألا نعم يف رابخإ ءاولص نيعمب. :هللا اوحبس ينأ
 ف سمخلا تاولصلا نع هلأس قرزألا نب عفان نأ اني سابع نبا نع مكاحلا جرخخأ .رمألا لعف هبصني ال ؛ةدحاو

 ءاشعلاو برغملا ةالص :لاق (17:مورلا) كن وُحِبْصَت َنيِحَو ب نيج هللا َناَحْبُسف :أرقف «معن" :لاق «نآرقلا
 (نيلامكلا ريسفت) .رهظلا "نورهظت نيح"و رصعلا "ايشع'و :حبصلاو



 مورلا ةروس ١ / ظ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ءانقسلاو :برغلا ةناتالبس ةيقو هءاسملا قا :تولعدت ينأ تجررختك خيج اول نع
 ىف ُدْمَحْلَآ ُهَلَو .حبصلا ةالص هيفو «حابصلا يف نولحدت م29 َنوُحِبْصُت َنيِحَو
 هيفو ."نيح" ىلع فطع اًيِشْعَو امهلهأ هدمحي هانعم و «ضارتعا ضألاو ِتوَمّسلَ

 هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب <

 ّىَحْلأ جر .رهظلا ةالص هيفو «ةريهظلا 0 نولحدت م: َنورِهظَت نحو رضعلا ةالض

 ب ةضيبلاو ةفطنلا َتيَمْلَأ ٌجرْختَو ةضيبل نم رئاطلاو «ةفطنلا نم ناسنإلاكِت َّيَمْلأ َنِم

 (2) توُجَرحَخ جارخإلا َكِلاَدَكَو اهسيي 78 اوم َدْعَب تابنلاب ضْرألا حو ّيَحْلآ
 نأ ىلاعت هتردق ىلع ةلاذلا ىلاعت َةهِتَياَ َنِمَو .لوعقمللو لعافلل ءانبلاب روبقلا نم

 ةزمحلو

 يف © . تس ورشتعت محلو مد نم تشب مّن آَذِإ ّمُث مدأ [ مكلصأ يأ بارت نم ٍمكَقَلَح

 اع لا مل وم ءاوح تقلخف اًجاَوزأ جكسفنأ نِم ركل َقَلَح نأ َِهِتنَياَء نِمَو .ضرألا : دا ماا نو ل ا دسم شالا متارع كاع تحوم # ىف ا و

 "تاوامسلا ٍق"و .هودمحي نأ ضرألاو ثاوامسلا لهأ نم مهلك نيزيمملا ىلع نأ هانعمو ءضارتعا :دمحلا هلو

 نوكيف اذه ىلعو ؛"تاوامسلا يف" هلوق ىلع افطع مهضعب هلعجو :"نيح" ىلع (كرادملا ريسفت) .دمحلا نم لاح
 افطع لعجي نأ اذه ىلع باوصلاف ؟ناكملا ىلع فطعي ال نامزلا فرظ نأب درو .هلبق ام ىلع افطع "دمحلا" هلوق

 :هلوقو (نايبلا حور) .راهنلا طسو يه :ةريهظلا يف (نيلامكلا ريمسفت) .ايننعوامقاق اهيققسملا هل يأ ءردقم ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .نيحلا يعمم ةريهظلا يي ءأ "هيف"

 "تايآ نم" ظفل ركذو ؛ىلاعتو هناحبس هتينادحو ىلع ةلادلا تايآلا نم ةلمج ركذ يف عورش :خلإ هتايآ نمو

 ءايلفسو ايولع ماعلا قلخب مث «ناسنإلا قلخ رك ذب اهأدتباو :«"نوحرخت يشأ اذإ" :هلوق دنع يهتنت «تارم تس

 ةجحلا موقتو «هتياده هللا دارأ نم اب يدتهيل ؛تايآلا كلت ركذ يف ةمكحلاو ءاهب عفتنملا وه ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ

 نأ حصيو ءفاضم فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ مكلصأ يأ (يواصلا ةيشاح) .دتهي مل نم ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .بارتلا نم ءيشان وهو ءءاذغلا نم ةئشان ةفطنلا نأل ؛هرهاظ ىلع مالكلا ىقبي

 ؛لاح "نورشتنت"و «ةريثك راوطأ دعب ارشب نوريضي امنإ مهإف ؛نارهاظ انه ةلمهملاو بيترتلا :خ! رشب أ ف اذإ

 قيلي ام ىلإ ةبسنلاب "مث" عم اهعوقو هجوو .بيقعتلا يضتقت اهنأل ؛ءافلا دعب عقت ام رثكأ ةيئاجفلا يه "اذإ"و

 (لمجلا ةيشاح) .راشتنالاو ةيرشبلا أجاف ائيلع اهصق ىلا راوطألا كلت دعب يأ ةصاخلا 53



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 1ك هوفلأتو اهيل 6-5 راسفلاو لاجرلا فطن نم ءاسنلا رئاسو ؛مدآ علض نم

 هللا عنص يف (2) َنوُرْكَفَتي م ْوَقْلٍِسيَأَل روكذملاَكِلَذ ىنَّنإ ًةَمْحَرَو ٌةَدَوُم اعيمج مكتب
 ةيبرع نم ع يأ ْمُحَِيِسْلُأ ف َليْخَأَو ضرألاو ِتونَمَسلأ ُقلَخ جياع َنِمَو .ىلاعت
 ةأرماو دحاو لجر دالوأ متنأو ءامهريغو داوسو ضايب نم َدٌوَنوْلَأَو امهريغو ةيمجعو

 ءاهرسك و ماللا 00 2 َنيِمطَعَلْ ىلاعت هتردق ىلع تاالالد ؛ 31 تسيآأل كلذ ىف نإ ةدحاو

 مكل ةحار ؛ىلاعت هتدارإب ٍراَملآَو ٍلمْلاِبرُكُماَتَم ِهِتَياَ َنِمَو لعل يلوأو لوقعلا يوذ يأ

 كاِلَذ ىف نر هتدارإب ةشيعملا بلط ف راو يأ هوي راهلاب ةيسوع
 7 را

 5 أ 0 اق 98 ١ 7 نقلا 0-5 ن1 ١ د شلل ,

 5 سنملا ن :ء خا زاجل" 'سفنألا" و ىةيئادتبا ٠ ايفو ؛يقيقحلا ةانعم سفنألا و (ةيبخيعل نما قف :خإ علص نم

 ىلإ يأ :اهيلإ اوبنكستل تالا ردع مم ةبوتلا) 4 :كسفنأ ام لوُسَر هكَءاَج دقل# :ىلاعت هلوق يف امك

 ,عامجلا ةدوملا هذه يفو" :مك5 سابع نبا لاق :خلإ ةمحرو ةدوم .ريسفت فطع "اهوفلأتو" :هلوقو ءجاوزأ

 (لمجلا ةيشاح) .ضعب ىلع مهضعب بولق فطع ةمحرلاو ةدوملا : ليفو . دلولا ةمحرلاو

 هللا قلح ِق لمأت اذإ اميسس «ناميإلا ةدايز ه ءرابتعالا مش مه لصحيل ؛ءايشألا قللت ؛للت كادت يف نولمأتي يأ :نوركفتي موقل

 يللا ادم كابا ةدقلالو نسب نلت لو مسح ندا يورساا لوس 2 ايو ارم دسم ل ةقطإ نع دات

 ارشيب اهنم قلخو هل ةحار اهلعح هنم ةفطنلا كتل زن ادإف ءةدللا امهنيب لعجو هل اهنيز اهعامج ةارأ اذإف .ةقفشلاو

 اذلو ؛هبر عم هبدأو هتفرعم ةدايز يف اببس ناك كلذ ىف ناسنإللا لمأت اذإف .تا ركفتلا عاونأ ن به كلذ ريغو ءايوس

 عما سأل 3 ع 1 أ 1 | أ 07 آ 5-5 .اعلأ ه 0
 ( يك ؛امبحلا ةيشاح) .ىلاعت - ىلإ لروصولا بفاذيأ نم تناك امر عامجل هذل :نيفراعل صعب لاق

 َنوُمِلاَعلا الإ اهلِقْعَي امو :هلوق هديؤيو ءملعلا يوذو لوقعلا يوذ يأ صفحل اهرسكو ءرثكألل :ماللا حتفب

 ام عم دحاولاك نوكيل ؛ريخأتو متدقت ةيآلا يف :ليق :خ! راهنلاو ليللاب (نيلامكلا ريسفت) (547:توبكنعلا)

 ليللاب هلاصتال ؛رحلا فرح .فذحف ,راهتلاب . هلضف نم مك ؤاغتباو «ليللاب مكمانم هتايآ نهو :ريدقتلاو .همئالي

 تناك امث راهنلاب مونلاو .ةلاج ىلع لعجي نأ نسحألاو عراجلا ماقم موقي دق فطعلا فرح نأ ؛هيلع فطعو

 .ىلاعت هللا نم ةمعن هدعت برعلا



 مورلا ةروس 1 ١900 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ءاَمَّسلا َنِم ُلَْتُيَو رطملا يف ميقملل اًعّمَطَو قعاوصلا نم رفاسملل او قبلا مكتءارإ يأ

 تيل روكذملا كلو ف ك.رإ تبت نأب اهسي يأ هيوم َدْعَب تضزألا هب يحبك
 ريع نم هتدارإب -هرمأبُض ْرَألاَو مقل موقت نأ هتيم نمو .نوربدتي (2) َوُلقعَيِمْوَقْل

 آذإ روبقلا نم ثعبلل ؛روصلا ف ليفارسإ خمفني نأب ضرألا َنْم م َةَوْعَد َمُكاَعُد اَذِإ مث دمع

 ىف نم هُهَلَو .ىلاعت هتايآ نم ةوعدب اهنم مكجورخف «ءايحأ اهنم م2 َنوُجّرحخ َرشنأ
 اًوَدَبَي ىذا َوِهَو .نوعيطم ه9 َنوُنِيَق دُمَل رك ًاديبعو ًاقلخو اكلم ضَرَأَلاَو ِتَوَمَصل

 دنع ام ىلإ رظنلاب ءدبلا نم ِهّيَلَع ُىرَوَهَأ َوَهَو مهكاله دعبُهُديِعُي يُث سانلل َقلَحْلا

 ض2255آآ 220110101 1 1 ]1 1010111 «هئادتبا نم لهسأ ءيشلا ةداعإ نأ نم نيبطاخملا

 :هلوقك «؛ثدحلا وه يذلا هانعم ءزج يف هلامعتساب ءردصملا ةلزنم لزن هيف لعفلا نأ ىلإ ريشي :مكتءارإ يأ

 هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست

 مزلتست مهءارإ نإف ءروك ذملا مزلي لعفل ةلعلا ىلع امهبصن :اعمطو افوخ (نيلامكلا ريسفت) ."نأ' ب ردقي دقو

 اهليوأت وأ ,عمطو فوخ ةءارإ يأ فاضم ريدقتب روكذملا لعفلل وأ ؛عمطلاو فوخلل ؛نيئار مكلعجت يأ مهتيؤر
 نيلامكلا ريسفت) .افوحح نوفاخي يأ ردضملا ىلع امههاصتنا زوخيو :عامطإلاو ةفاخإلاب

 مهيف ةلعفل :نوعيطم 0 ريسفت) ,ظرشلا هبا ف غافلا باتت بتي :ةأحافملل هيفا "اذإ' :خلإ متنأ اذإ

 اذه :يبلكلا لاقو ءامكض سابع نبا نع لقن اذك «ةذابعلا يف اوصع نإو ثعبلاو ةتامإلاو ءاقبإلاو ءايحالا نم

 :هلوق هب قلع ثيح ءردصملا ىلع حراشلا هلمح :خلإ قلخلا ؤدبي (نيلامكلا ريسفت) .اعيطم ناك نمل صاخ

 ريمضلا "هيلع نوهأ وه" :هلوقو .مادختسا وهف قولخملا يعم هل دئاع "هديعي مث" ريمضف اذه ىلعو «"سانلل"

 (لمجلا ةيشاح) .ربخلل ةاعارم وأ ءاعاجرإ وأ ءادر اوك رابتعاب ريكذتلا لعلو «لعفلا نم ةموهفملا ةداعالل

 اهلك لاعفألاو "هيلع نوهأ وهو" :ىلاعت لاق فيك هنأ :وهو لاؤس باوج ىلإ ةراشإ :خلإ نيبطاخملا دنع

 هيضتقتو .مكلوصأ ىلع ساقي ام ىلع بم رمألا نأ :باوحلا حاضيإو ؟ةلوهسلا يف ةيواستم هتردق ىلإ ةبسنلاب
 تسيل "نوهأ" نأ وأ «ةلوهسلا ةدايزب اهيلع موكحم ةداعإلاف ؛هئادتبا نم نوهأ ءيشلل ةداعإلا نأ نم مكلوقعم

 ىلع دئاع وه لب «ىلاعت هللا ىلع ادئاع سيل "هيلع" يف ريمضلا نإ :ليقو "نيه" نعم. ةفص يه لب «ليضفتلل

 - «اناسنإ راص نأ ىلإ روط ىلإ روط نم جيردت اهيف ةءادبلا نأل ؛ع رسأ يأ قلخلا ىلع نوهأ دوعلاو يأ قلخلا
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 1 نو

 يأ ضرألاو تاو علا 3 ف ىف لَغألا ٌلَعَمْلا ُهلَو ةلوهسلا ُُق عاومس ىلاعت هلنع امهف الإو

 .هقلح يف 2: ٌُريكَحلا هكلم يف ٌديِرَعْلاَوهَو وه الإ هلإ ال هنأ يهو ءايلعلا ةفصلا
3 

 تقلع ام نورك ل غو 082 انئاك ٌدلَكَم نوكرشملا اهيأ مكَل لعج برص
 3506 ع وو مكَنَقَرَر ام ىف مكل َءاكّرش نم مككيلامث نم يأ 1 و

 للا نم مهيلع لوها نوكيف ؛ةدحاو ةحبصب لام وعي مشا ىعملاو «تاجيردتلا ةدش نإ جاتحت اي ةهداعإلاو -

 م (لمجلا ةيشاح) .ءاسنو الاجر اوريصي نأ ىلإ اغضم مث ءاقلع مث ءافطن اونوكي

0 

 بيرت" :هلوق نم هدعب امن وأ «جاجزلا اخ هيلإ و "هيلع نوعا" وهو هلبق تون ل نا يع ب لثملا هلو

 ؛نيتهجلا نيتاه يف الع هنأ يأ ."ىلعألا"ب قلعتي نأ زوخي "تاوامسلا ٍيف"و ؛فضولا لثملا :ليقو ."الثم مكل

 ىلإ دوعي هناف ؛ "ىلعألا" ف ريمضلا نم وأ ما نم وأ . لعألا" . لاح بدعي قلعتي نأ روجيو

 (ةداتق نع لقن اذك «ةينادحولاب فصولا هل نعي ءوه الإ هلإ ال هنأ وهو :ايلعلا ةفصلا (لمجلا ةيشاح) ."لثملا'

 ةينادح ولاب فصولا امي دارملاف يأ خلا هنأ يهو (قيلامككلا ريسفت) 2 ةلثتك سيلتا" فقه سابع نبا لاق

 (يواصلا ةيشاح) .صقن لك نع هيرئتلاو ءلامك لك نم اهمزاولو
 قل" سس "و «ضيعبتلل ةينانلا ' نم "و ءءادتبالل هيف " نم"ف ءرارحألا نم . مكلاثمأ نم انثاك يأ :مكسفنأ نم انئاك

 نمضتملا ماهفتسالا باوج "ءاوس هيف متنأف" :هلوقو .يفنلا ئئعم نم ماهفتسالا يف امل ؛ةدئاز "ءاكرش نم" :هلوق
 .رسفملا ركذ امك ئيعملاو ,ىفنلا ىيعم

 هربخن و ههيق هديزم و ءأدتبم "عاق رش" :خا| 07-20 نم

 ردقم ريكا ارح يقاولاا راخا ادع قب لماعلاو::اانهيلع ميقق ةزكت سي لسألا ىف قآل "اك نم لاح

 :هلك كلذ ريدقتو .عونلا يعم. "تكلم ام نم" يف "ام"و ,"ءاكرش"ب قلعتم "مكانقزر اميف"و ءأدتبملا دعب

 امك ربخلا :ليقو .مكل نورقتسم ءمكناعأ تكلم يذلا عونلا نم نونئاك ءمكانقزر اميف ءاكرش له
 ,يفنلا ىععمب يذلا ماهفتسالا باوج "ءاوس هيف متنأف' :هلوقو «ربخلا هب قلعت امي قلعتم "مكل"و «"تكلم
 "متنأل ناث ربخ "مهفوفاخت"و ,"ءاوس"ب قلعتم "هيف"و

 .اضعب مكضعب فوخك مهوفئاح

 يفنو «ةكرشلا توبث دارملا سيلو «مهايإ مهفوحخو «ديبعلا عم ءاوتسالاو «ةكرشلا :نيعأ ةثالثلا ءايشألا ىفن دارملاو

 ءانتدحت الو انيتات' لب ءاتدك .انيتات١ام نعم "انثدحف انيتات ان" :كلوق ىف نييجولا دحأ وعابك فقوخلاو ةءاونمآلا

 (لمجلا ةيشاح) .هلعافل فاضم ردصملاو ,مكتفيخ لثم ةفيخ يأ "مكتفيخك" :هلوقو .عيمجلا يفن دارملا لب

| 2 

 تودع قلعتي "وكناعإ تكلم امث"و "وكل

 مك انقزر اميف مهعم ل و وتسم متنأف :هريدقت ٠
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 مكلاثمأ يأ َمُكَسْفنَأ ْمُكِيِفيِخَك ْمُهَتوُفاَحَت ٌءآَوَس هيف مهو َرّْسَأَف اهريغو لاومألا نم
 -هريخآ ىلإ- مكل ءاكرش مككيلامه سيل :نيعملا يفنلا نيعمي ماهفتسالاو ؟رارحألا نم
 لفم اهي تديألا "لفت كللاثك ؟هل ءاك رش هللا كيلامم ضعب نولعمت فيكف ىكدنع

 2 نيرصن نم م اَمَو هل يداه ال يأ قل عرج تن رط رفقب شنقا كارشإلاب اَوُمَلَظ تريلا َعَبْتأ ِلَب .نوربدت » ترولقعَي ٍمْوَقِل ليصفتلا كلذ

 ادي صلخأ يأ هيلا "لائام اًقيِيَح نيِدلِلَكَهْجَو لود ب ّرَقَأف . هللا باذع نم نيعنام

 اع اةزتغا6 هاف هنيد يهو انيَلَع سائل قل ٌرطَق ىَلأ هتقلخ هللا َتَرطف كعبت نمو تنأ هلل

0 

 ةكرشلا ئيعم ققح مث ءكلذ ف ةكرش مكسفنأل نوضرت لب يأ :"نايبلا حور" ةرابعو :اهريغو لاومألا نم
 مكتفيخك هيف فرصتلاب اودرفنيو ءاولقتسي نأ مككيلامم نوفاخت يأ :مفوفاخت .خلإ ءاوس هيف متنأف :لاقف

 رارجألا رح كلما فايز لؤي قا اة: ئيدلل وب عرارحتألا نم مكلاثمأ :انهه "وكسفنأ" نعم ءوكسفنأ

 114 ونورت قرم رق اطيب الجو راوسأألا رع فاخي امك نيعي :مكسفنأ مكتفيخك .ركذ اميف مكل نيكراشملا

 هل هديبع ضعب اولعحت نأ .ديبعلاو رارحألا كلامو «بابرألا برل نوضرت فيكف مكسفنأل كلذب اوضرت مل
 (كرادملا ريسفت) .ليصفتلا اذه لثم يأ بصن فاكلا عضوم :كلذك (كرادملا ريسفت) .ءاكرش

 ىوس مهل ليلد الو ؛كارشإلا يف ممل ةجح ال مهفأ ىلإ ةراشإ ءالوأ ركذ امع بارضإ :خلإ اوملظ نيذلا عبتا لب

 عورش [(نيلامكلا ريسفت) .نيدلل اهجوتم اميقتسم هلعحا يأ| :كهجو مقأف (يئواضلا ةيقاحإ «ويهاوقت جانا
 ىلإ أ ديلا للاخ يراسل ةيقاطتإا :نيفلا ,لفا انطانو ارهاذ ةمحلا لذي هولا ةنناقإي ةارملاو قه هتيلست“ و
 ؛نيدلا نم الاح لوعفملا ئعمج اليعف لعجي دقو «لعافلا ئيعمب ليعف هنأو ؛ "هقأ" ريمبظ نم لاح هنأ ىلإ ريشي يذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .-ميحاب- فنحلا هدضو «ةماقتسالا ىلإ لالضلا نم ليملا :فنحلا لصأو

 :نيدكلا ىلإ هحعولا ةيمعوت'هنمولي هلل نيدلا صال :نإف ؛ةيانكلا ةحوىلغ.هنم دارملا قعملل قايب :حإ كنيد صلخأ يأ
 امك «هيلإ محك قدأ هيلغ قلعت انمو يلح ول ناسنإلا نإف :هنيد يهو (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ الئام اميقتسم هلعجو

 نم اةكلع رضنخلا هلتق يذلا مالغلا يف درو امو ."هنادوهي هاوبأف 6 ىلع دلوي دولوم لك نإ" :ثتيدحلا ق ذرب

 .مومعلا نم صوصخم وه :ليقو «هريغ لالضإب ارفاك ريصي شاع ول هنأ ردق هنإ :هانعم يف ليقف ءرفكلا ىلع عبط هنأ

 هنارصنيو هنادوهي هاوبأ امنإو 7 ىلع دلوي وهو الإ دولوم نم ام" :لث5 لاق ؛ديحوتلا وهو (نيلامكلا ريسفت)
 لكو «ىلب :اولاق ,مكبرب تسلأ :ىلاعت هلوقب مهيلع هذخأ يذلا دهعلا ىلع يأ "ةرطفلا ىلع" :هلوقف ."هناسحمب

 ابن .'بيطخلا' نم ءاهيلع ةقلخلا تعقو يتلا ةيفينحلا يهو «رارقإلا كلذ ىلع ملاعلا ف دولوم
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 كييدلا كللاَذ اوكرشت نأب هولدبت ال يأ هنيدل هَل قلَحِل َليِدَبَت اَل اهومزلا يأ
 كه ثوسلعي ل ةكم رافك نقأ ن سال ٌرتكأ 5 دلو هللا ديح وت ميقتسملا ٌمّيقلا

 مقأ" لعاف نم لاح .هنع ىمنو هب رمأ اميف ىلاعت ِهَيَلِإ نيعجار َنيِبيِنُم .هللا ديحوت
 5 للا نع ريع ل ا ا ع : هع ع 0

 هد. اوتوكت الو ةزلّضلا اومنِقاَو هرئاغ ةوقتاو اوميقأ فقأ هب فكيوأ أاسو

 أوُناَكَو هن ودبعي اميف مهفالتحاب ٌمُهتيِد أقر راجلا ةداعإب لدب ل مم نيجمرتملا
 بكاوكلاو 1١ مانصألا نس

 يفو .كورورسم 29 نوحرف مهدنع مم يدل اَمِ مهنم ٍبْزِح لك كلذ ْق قرف ل
 ةقرف , ؛ ةعنس را

 1 1 م ا ا ذا آذ ز 1 ز1 12 12121 1 1ز[12 12 212 ز2 2 12 2ز 2 2ز ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ] ] ]7 7 2 اا 1 م "وق رافل' 357

 يعور ةردخ

 .ضوعملاو ضوعلا فذح زاح نإ "مكيلع" ريدقت زوجيو «ءارغإلا ىلع بوصنم هنأ ىلإ ريشي :اهومزلا يأ
 .نيطايشلا ليوستو «ىوهملا عابتاب هب لالخإلا مدعو ءاهبجوم ىلع نايرجلا اهموزلب دارملاو [(نيلامكلا ريسفت)

 يور اذك «لديي نأ يغبني امفأب لوؤي دقو «يهنلا نيعمب يفنلا نأ ىلإ ريشي :هولدبت ال يأ (دوعسلا يأ ريسفت)
 ؛ةميلسلا ةليخلاب ةرظفلا رسفي دقو .كرشلاب ديحوتلا اولدبت الو هللا نيذ اوهرلأ :نعملاو ءميهاربإو دهام نع

 ىلعو «ديلقتلا ضراعل ؛هريغ ىلإ هنع لدعي امنإو ؛هموزل ىلع رمتسال اهيلع كرت ولف «نيدلا هلوبقل ئيهتملا عبطلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .هريغي نأ ىلع دحأ ردقي الو ءريغتي الو لدبتي ال هنإف ؛هانعم ىلع ربخلاف اذه

 (نيلامكلا ريسفت) :كاردتسالل بسانملا هنأل ؛ةللذ لوعفملا رّدق هللا ديحوت "نوملعي آل" ىلإ "كللذ" هلوقل نايب :هللا ديحوت

 هنإف ؛هب ديرأ امو 'مقأ" لعاف نم لاح .اهرركتل ؛ةبوتلا هنمو ؛ىرحأ دعب ةرم عجر اذإ "بانأ" نم :هيلإ نيعجار

 (نيلامكلا ريسفت) .فتنضملا ةركذ امكأ هتمأ و 1 يببلل ةيق باطخلا لب ؛هنيعب دحاو وري 5

 ؛لكلل "مقأ" ف باطخلا نأل كلذو "هب ديرأ امو" :هلوقو .ضارتعا امهنيب امو يأ :"مقأ" لعاف نم لاح
 :هلوق 3 , لا ىو (دوعسلا يبأ ريمسفت) .مهرمأل عبتتسم هرمأف ءةيمألا مامإ لوتس رلا نأ وه امعإ دارفإلاو

 .نيعملا ىلع "مقأ" لعاف نع لاح "نيبينم" نوكيف .عيمجلا دارملا امنإ «هنيعب دحاو هب داري سيل يأ "هب ديرأ امو"

 .هيلع "هوقتاو' :ىلاعت هلوق فطعو ."اوميقأ 3 :هلوقب حراش راشأ اذه ىل |

 عمجلا ىععم ةدارإ ىلع لدي هيف عمجلا نإف ؛"مقأ" ىلع فطع "هوقتاو" :هلوق نأ ىلإ ريشي :هوقتاو اوميقأ 8

 راخلا نوكي نأ زوجيو «راجلا ةداعإب نيكرشملا نم يأ لدب :اوقرف نيذلا نم (نيلامكلا ريسفت) .هيلغ فطغ اميف

 لهأو ةمقداعسي نوخرف ةداعبملا لهأف يأ :برج لك نيلامكلا ريسفت) .ةلبق رورخلاو راخاا نم الدب رؤرخملاو

 (يواصلا ةيشاح) .قح ىلع مهأ ناطيشلا محل هنيز ام نوحرف ةواقشلا
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 38 نيبع نت يه انا

 مب

 مِهْبَرِب مُكنُم قيرف اذإ رطملاب َةَمْح ةنقكي دع ميقاذا آذِإ رم هريغ نود هيِلإ نيعجار َنيِبيِن .

 2) َنوُمَلْعَت َفَوََف اوُعَتَمَتَف ديدهتلا هب ديرأ ةهتبلا اَمب اورفكيل 2 َنوُكِرْشي
 ةداسلا و 3

 ةمعح ل ديل اَنَلَرَنَأ راكنإلا ةزمه يعمم .ةبيغلا نع تافتلا هيف :مكعتم ةبقاع

 .ال ؟كارشإلاب مهرمأي يأ (3) نوري هب أوناك اَمب ةلالد ملكت ُمّلَكَتَيَوْهَق اباتكو
 "هناا ا لا -

 يو حرف ؟ياوطر ةمعن ةَمْحَر مهريغو ةكم رافك َساَنلآ اَنَقَذَأ اَذِإَو
 يس

 "ت6 ناش نمو عةمحرلا نم دلوسكي 2 7) َنوُطَتَقَي مه اَذِإ ْمِب هيأ تمد اَمَ ةدش

 قرد طستي كسلا ا نأ اوملعي وري لَو .ةدّشلا .كدنع هبر وجريو عةمعتلا .كئع شي

 وقلوب َكِلَذ ىف َّنِإ ءالتبا ءاشي نمل هقّيضي ٌُرِدَقَيَو اناحتما ْءآََي نَمِل هعّسوي
 8 رق د( زل

 1 اب 220 نونمؤي
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 8 5ك يع لمع

 هب اونيدت مهفأك ءهب نيرومأم اوناك امل م هوقرافي ىح نيد ىلع اونوكي مل مهنأل هيجوت :خلإ مهنيد اوكرت يأ

 :هلوق اهباوجو «ةيطرش "اذإ" :خلإ سانلا سم اذإو (نيلامكلا ريسفت) .هنع ضارعإلاو «هرايتخا مدع كرتلاب دارملا وأ

 (يواصلا ةيشاح) .ظفللا مومعب ةربعلاف الإو «لوزنلا ببس هنأل ؛ممب كلذ صخ "ةكم رافك يأ" :هلوقو ."مكير اوعد"

 قيم. هنإف "اوعتمتف" :هلوق لوألا ىلع لديو «ةبقاعلا مال ماللا :ليقو ءرمألا مال هيف ماللا نأ ىلإ ريشي :ديدهتلا هب ديرأ

 .رفكلا نع ببسملا عتمتلا ىلع مهل ديعو "مكعنمت ةبقاع نوملعت فوسف" :هلوقو ءاوعتمتسي

 .هكللي ةداتق هرسف اذك "اباتك" وأ «مالعإلا وأ ميلعتلا نع زاجم لازنإلاف ءامُكح سابع نبا نع يور اذك :ةجح

 ءانعتإو .نآرقلا هب قطن امم اذهو ءاذكب قطان هباتك :لوقت امك زاحب هملكتو :خ! ملكتي وهف (نيلامكلا ريسفت)

 ىلع لدي : "ملكتي" نيعمف :ةلالد ملكت (كرادملا ريسفت) .هتحصبو مهكرشب دهشي وهف :لاق هنأك :ةداهشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةينكملا وأ ةحرصملا ةراعتسالا ليبس

 :ىلاعت هلوق هيلع لد امك ؛بولطم هللا معنب حرفلا :لاقي امع باوج [(سوماقلا) .طاشنلا :ةكرحم رطبلا] :رطب حرف

 يأ :اناحتما ."بيطخلا" يف حرص امك؟هيلع ءالؤه مذ فيكف (08:سنوي) هكاوُحَرِفيْلَف كِلذبف ِهتَمْحَرَو هللا لْضفب اقل

 (لمحلا ةيشاح) .حلإ رفكيف ءاعرذ قيضي مأ ربصي له يأ "ءالتبا" :هلوقو .رفكيف «ىغطي مأ ركشي له



 مورلا ةروس ١ نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 نم رفاسملا  لييقلا َنبآَو َنيكَسِمْلاَو ةلصلاو ٌربلا نم ُهَقَح ةبارقلا ْىَرَقْلأ اَذ ِتاَقَق

 هباوث يأ ِهََّهحَوَنوُديرُب للمخ َكِلَذ كلذ يف هل عبق لي بلا ةّمأو ,ةقدصلا
 ائيش ىطعي نأب بر نم مّثيَتاَ آَمَو .نوزئافلا 20 َنوُحلْفُملآ مه َكِِنلْوأَو قدسي اع

 ىف اَوبَرْيَل ةلماعملا ١ ف كيرلا نسيبرصتلا مسا يمسف عي ةنم رثكأ :بلطيل ؛ةيده وأ ةبه

 نيطعملل هيف .باوث ال يأ هَل هللا دنع اوكزي أوبَري الف ديزي يأ نيطعملا اعلا ناوسأ

 , ع - ايلا
 ه5 م عامه م م ا هس هل هه طاش اه 6# هاه شهلا 6# # هاا ا اه هاش ها هل وه ها ه6 ذه ساس 8 6 ساس اه هاه طه ها ةوكز نم متيتاَ امَو

 وبأ جتحا دقو «عوطتلا ةقدص يف كلذ نأ ىلع لدي ةاكزلل نيقحتسملا فانصألا ةيقب ركذ مدع :هقح ىرقلا اذ تآف

 نبا ىلع لوصألاو عورفلا ادع ام براقألا رئاس ساق هج يعفاشلاو ؛مراخما ةقفن بوجو ىلع ةيآلا هلك هيي ةفينح

 ةيكم ةروسلا نأ ؛ةبحاولا ةاكرلا يف ال ,ع وطتلا ةقدص يف ةيآلا هذهو (لمجلا ةيشاح) .مهنيب ةدالو ال هنأل ؛معلا

 ةامسملا ةقدضلا نم امهبيصن يأ :ليبسلا نباو (يواضلا ةيشاح) .ةنيدملاب ةرحهلا نِم ةيناثلا ةنمسلا ف  تضرف ةاكزلاو

 (كرادملا ريسفتإ .انبهذم وه امك ءمراحملل ةقفنلا بوجو ليلد هيفو .اممل

 (نيلامكلا ريسفت ) .ةمذلل باطح 0 يببلا باطحخ نأ لوتصألا يف ررغت دق هنإف :كلذ ْق هل عبت 0

 دنع اوكزي الف يأ "هللا دنع اوبري الف" :هلوق .مهلاومأ يف اوبريل ابر نم ءابرلا ةلكأ متيطعأ امو ديري :خلإ ابر نم
 ؛هللا دنع اوبري الف ءاهنم رثكأ اودحخأتل ؛ةيدحلا نم هناوطعت امو يأ «لالحلا ابرلا نم وه :ليقو .هيف كرابي الو.ءهللا
 (كرادملا ريسفت) .هللا هجو كلذب اوديرت ل مكنأل

 يهو ءاهنم رثكأ هتيدكك لحرلا ديري كاي «باوثلا ةبه يف تلزن ةيآلا هذه نأ ىلإ كلذب راشأ :ائيش يطعي نأب

 اذإ اهيف مكاو سدملا) هر دك نمت : الو :ىلاعت هلوقل ؛ةمرحمف 0 هقح يف امأو ءانمهح ىف ةه ةهوركم

 نمم هلثم ناك نإ ءاهتميق عفد الإ همزلي الف هيلع طرتشي , نإ .عفدلا همزل باوثلا هيلع طرش اذإ هنأ تعفو

 (يواضلا ةيشاح) .ريقفل ئيغ وحن نم ال «هل بوهوملا نم باوثلا بلطي

 :بغك نب دمحمو كاحضو دهاجمو انك سابع نبا نع متاح. يبأ نبا ج رخأ .ةرخآلا ف :نيطعملل هيف باوث ال

 رثكأ كديزيو يدهي نأ لالخلا ابرلا اذنه ةمبع يح هطفلو ءنحأ الو رزو هل نيل يذلا تاوقلا ةبس قف تلزن انغأ

 ليلكالا " ىف اذكأ م :رثدملاو 4 دكتست ممم الو لاقف ؛ةصاخ 08-2 بلا هنع ىحتو هرزو الو رجغأ هل. نيس هتف

 (نيلامكلا ريسفت) ."ليزنتلا ماكحأ يف



 مورلا ةروس ١ ظ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 هين ةوفار هم هر 2 د ةرقبتتاا كن قايكرأت هللا هِجَو امي َتروُديِرَ ةقدص

 ني لَه كيب ُثيِمُيدَت مكقرز كذ كفلخ ىذلا هلل .باطخلا نع تافتلا

 اتَع طعَتَو ههَتدَحَبس ال ؟ ِءْىَن نّم مُكَلَذ نِم ُلَعْفَي نم هللاب متكر شأ نمم مُكيآكَرُش
 يأ رخَبلاَو تابنلا ةلقو رطملا طحقب رافقلا يأ زبلا قى ةاسفلا رهط .هب متو َنوُكر شي

 ِمُهَقيِذَيِل يصاعملا نم ساّنلآ ىِدَيَأ َتَبَسَك امب اهئام ةلقب رافألا ىلع يتلا دالبلا

 ا 7 032322323 ل ءب كونلاو ءايلاب

 (يواصلا ةيشاح) .قالخألاو نادبألاو لاومألل ةرهطم اهفأ ىلإ ةراشإ ةاكزلاب اهنع ربعو ءعوطت ةقدص يأ :ةقدص

 ؟اذه لعف نم :ليق هنأك :ميمعتلا ديفي هنأل ؛نسح تافتلا :"كرادملا" يفو .باطخلا نع يأ :خإ تافتلا هيف

 مه :جاجزلا لاقو «ةلوصوملا ىلإ عجري ريمض نم دب ال ةنأل ؛هب نوفعضملا :يعملاو ؛نيبطاخملا ليبس هليبسف

 .اهلاثمأ رشع ةنسحلاب نوطعي ؛باوثلا ممل فعاضي نيذلا مه يأ نوفعضملا وه اهلئاق يأ ءنوفعضملا

 ءاهنم ءيش يف هل كيرش الو .هلك كلذل لعافلا وه ىلاعت هنأ تبث اذإف يأ اهلبق ام ةجيتن اذه :ىلاعتو هناحبس

 ال يلا ةزافملا وه :رفق عمج -فاقلا رسكب- :رافقلا (يواصلا ةيشاح) .صقن لك نع ههيزنتو هحيبست بجاولاف
 .هريغو "سوماقلا" نم دافتسي امك :هعم مادإ ال يذلا زبخلا وهف :فاقلا حتفب رافقلا امأو .ًالك الو اهيف ءام

 "اهئام ةلقب" .اهتعسل ؛اراحب راصمألا ىمس برعلا نأ :ةمركع نعو ءاقرواحجب ؛ارحب تيمس :رافألا ىلع يتلا دالبلا

 ولخيف ءاضيأ رحبلا يف رثؤي ربلا يف رثؤي امك رطملا ةلقو «نافورعملا امهنم دارملا هريغو ةمركع نع «داسفلاب قلعتم
 ةمركعو سابع نبا لاقو اولؤل ريضي رطملا نم هيف ف عقي امف هاف حتفي رطملا ءاج اذإ فدصلا نأل ؛فادصألا

 «صيصختلل هجو الو .ةتيفسلا رباحلا كلملا بصغ رحبلا يفو .هاخأ مدآ ىبا دحأ لتق ربلا يف داسفلا :دهاحجمو

 (نيلامكلا ريسفتإ) :ليثمتلا ليبس ىلغ نوكي نأب الإ مهللا
 4:كيِيأ تيس انيق وساع نم ا امو :هلوقك ءيهكرشو مههيضاعم ببسب يأ :سانلا يديأ تبسك ام

 ةرضن كلذ لبق تناك ضرألا نأل ؛ليباه ليباق لتق اهأدبهو يأ :يصاعملا نم (كرادملا ريسفت) 7١( :ىروشلا)

 منغلا ىلع لوصي ال دسألا ناكو ءابذع رحبلا تناكو ءرمثلا اهيلع دجو الإ ةرجش مدآ نبا أي ال «ةرمثم

 تاناويحلا تطلستو .ءاحلم رحبلا ءام راصو ءراجشألا ف كوشلا .تبنو ضرألا ترعشقا .هلتق املف ءاهوحنو

 مهبقاعي نأ لبق ءايندلا ف مهامعأ ضعب لابو مهقيذيل "يأ :مهقيذيل (يواصلا ةيشاح) .ضعب ىلع اهضعب

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ءايلاو ءريثك نبال :نونلاو (كرادملا ريسفت) .ةرخآلا يف اهعيمجي



 هورلا ةروس "5 دورشملاو.يداخغا عزجعا

 فيك أوُرظنأَف ضزألا ىف أوُريِس ةكم رافكل لق .نوبوتي (ج  َنوُعِجَْرَي ْمُهَّلَعَل هتبوقع يأ

 مهنكاسمو ءمهكارشإب | ركلهأف < َنكِرْشُس مهردتكأ ناك ليف نب نرنلا ةيهع#

 هَل َدَرَم ال موي أَي نأ ٍلَبَق نب مالسإلا نيد ميلا نيِدلِل َكَهْجَوَرِقَأَف .ةيواح مكوادمو

 ءداصلا ىف يف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف هذ نوعدصي ٍديَمَوَي ةمايقلا موي وه أ قب

 رانلا وهو ءهرفك اب .رانلاو ةنحلا ىلإ باسحلا دعب نوقرفتي

 ىزجّيِل .ةنجلا يف مكر نم نوؤطوي 27 َنوُدَهْمَي ٌمِبِسفَنَأَِف اًَحلَص لمع َنَمَو

 بح اَل مهن دل 0 نِم ِتَحلّصلآ اوُلِمَعَو أوُمَم!َء َنيِذلآ "توعدصي"ب قلعتم
 مكر شبتل نعم ٍِسرْشَبُم َحاَيْرلا َلِسْرُي نأ ىلاعت َِهِتَياَء ْنِمَو .مهبقاعي يأ :2) َنيِرِفَكْل
 .هرمأب اهي نفسلا كلف َىَرَجَتِلَو بصخلاو رطملا هِتَمْحَّر نِّم اهب ركَقيِذيِلَو رطملاب

 29 َنوُركَشَت كَلَعَلَو رحبلا يف ةراجتلاب قزرلا  ِهلْضَف نِم اوبلطت ًاوغََبَتِلَو هتدارإب

 كتم يبلل باطخلا :لإ كهجو مقأف (نيلامكلا ريسفت) .اهببس هنأل ازاخب هيلع قلطأو فاضملا ريدقت ىلَع وهف :هتبوقع يأ

 (ي واصلا ةيشاح) .مهيلع نزحت الو عدب لغتشاو «مالسإلا نيد يف كتم لذبا قيعملاو هتمأ و وه دارملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .قيرفتلا قلطم يف انهه لمعتساف «يناوألا ءازجأ قيرفت هلصأ :عدصلا :خلإ نوقرفتي
 ؛نيعضوملا يف فرظلا مدقتو .مهيلإ فيضأف ءمهامعأ ببسب ةنجلا مهل دهمب هنأ يعمل :2إ نودهمي مهسفنألف

 .هزواجتي ال نمؤملا ىلإ عجرت حلاصلا لمعلاو ناميإلا ةعفنمو ءرفاكلا ىلع الإ دوعي ال رفكلا ررض نأ ىلع ةلالدلل

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع رجألا ديري نمل شارفلا ةيطوت ةنحلا ف مهلزانم نوئطوي (كرادملا ريسفت)
 .هتأطوو هتطسب يأ شارفلا تدهم :"حارصلا" فو .مهزانم نوئيهيو نوذحتي يأ :مهزانم نوؤطوي
 ىوحف ىلع ءافتكالاو «تاذلاب دوصقملا هنأب راعشإلل ؛نينمؤملا ءازج ىلع راضتقالاو :"نوعدصي"ب قلعتم

 (نيلامكلا ريسفت) .هيجوتلا ىلإ جاتحي ال "نودهمب" هلوقب اقلعتم لعج ولو «"نيرفاكلا بحي ال هنإ" :هلوق
 :هتلع هلوق هنمو «باذعلا حيرف روبدلا امأو «ةمحرلا حاير يهو ءابضلاو لامشلاو بونجلا يه :خإ حايرلا لسري نأ

 "هكقيذيلو" فضع يناديل ؛كلذب هرسف امنإو :رطملاب مكرشبتل (كرادملا ريسفت) ."احير اهلعجت الو ءاحاير اهلعجا مهللا"

 (نيلامكلا ريسفت) .هتءاسإل :ديرت كنإف ؛ءاسأ اديز نهأ :كلوق ف امك «ليلعتلا عم نمضتي دق لاخلاو هيلع



 مورلا ةروس ٠ "0 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 مُهوُءَجَف ْمِهِمَوَق لإ ًالُسُر َكِلَبَق نم اَلَسَرَأ َدَقَلَو .هنودّحوتف «ةكم لهأ اي معنلا هذه
 نيف اةمهظاف مهروفكف مويلا مهتاسر قا مهتدس ىلخ :قااسناولا عسملاب يدلل
 نيرفاكلا ىلع متو َنيِؤُمْلآرْصنانيَلَع اَقَح تراكو مهوبذك نيذلا انكلهأ ْأوُمَرْجأ َنيِل

 ءامسلا د م بو اهاسربفف حنتزلا لميزت عر نأ .نينمؤملا ءاحبإو مهكالهإب
 هديل

 قدرا زق درع اعف -اهوكسسو نيسلا سدني امد كلتوتو ةركر هلف مانجو
 ره اذإ ءمِداَبِع نِم ُءاَشِْي نَم قدولاب هب َباَصَأ اَّذإَف هطسو نأ ٠ ءهللخ نص اب رطملا

 ديكأت ..هإَبَف نم مِهيِلَع لْزكُي نأ لبق ني أوثاك دقو نِإَو .رطملاب نوحرفي 2١ َنوُرِشَبَعَسَي

 و ل 55 هّللأ تمحي راثآ :هءارق فو رثا 0 ”ظئاف .هلازنإ نم نيسئا 2 .ى د يسلبمل

 نمو ' هلوقل ليصفت .جافولا لسري يذلا هللا :هلوق نأل ؛ةلصفملا ثايآلا نيب ةضرتعم ةيالا هذه :السر كلبق نم

 (يواصلا ةيشاحن) .امومع نونمؤملا رصنب هدعو ثيح .هسينأتو لك هتيلست كلذ ةملكحو,«"حايرلا لسري نأ هتايآ

 اقح'و ءاهيف ارمضم "ناك" مسا لعجب هدعب ام. ئدتبيو "اقح" ىلع فقي ءارقلا ضعب :خ! انيلع اقح ناكو

 "انيلع"دأغلا نقوش "نا" مساو ؛ردصملا ىلع ابوصنم "اقح" مهضعب لعجو ءاقح ماقتنالا ناكو يأ ءاهربخ

 "انيلع'و ءاضيأ ردصملا ىلع ابوصنم "اقح' لعج مهضعبو ءاهربخ ةلمجلاو ءرخؤم أدتبم "رصن"و ءمدقم هربخ

 وأ .'اقح"ب قلعتم "انيلع"و ءاهربخ "اقح"و ءاهمسا "ارصن" نأ حيحصلاو .ارخؤم اهمسا "رصن"و .مدقم ربخ

 (نيمسلا ريسفت) .خلإ ةفص فوذحمت

 (نيلامكلا ريسفت) .فسكو فسك اهعمج ؛ءيشلا نم ةعطقلا :رسكلاب فسكلا :"سوماقلا" يف رماع نبال :افوكسو
 .ةليقثلا نم ةففخم اهنأ ىلوألا :هريغ لاقو ءيوغبلا اذه يف عبتو ؛"دق"ب "نأ" حراشلا رسف :خلإ اوناك نإو

 .ةقرافلا ماللا اهِإف ؛ نيسلبملا يف ماللا كلذ ىلع لديو لإ اوناك نأشلا نأو يأ ,«فوذحم نأشلا ريمض اهمساو

 (يواصلا ةيشاح) .مهسأي يدامت دعب جرفلا مهاتأ هنأ ىل !١ ةراشإ يأ :ديكأت (ل امحلا ةيشاح اح)

 اهبترت ةعرس ىلع ةلالدلل ءافلاو ؛رامثلاو راجشألاو تابنلا نم رطملا ليزنت ىلع ةبترملا يأ :هللا ةمحر راثآ ىلإ
 عيدبلا هئايحإ ىلإ رظناف يأ "رظنا" ل قلعتم "فيك"و « ضفانخلا عزنب بصنلا زيح يف "خإ فيك" :هلوقو .هيلع

 ةعسو «هتردق ميظع ىلع هيبنتلا رظنلاب دارملاف ءناك ام ايأو «ليوأتلاب ةيلاحلا ىلع :ليقو ءاقوم دعب ضرألل

 (لمجلا ةيشاح) .ثعبلا رمأل ديهمتلا نم هيف ام عم ؛هتمحر

 "1 ا(



 مورلا ةروس ظ "0 ظ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 يبحما كلذ نإ تبنت نأب اهسبي يأ نوم دعب ةضوألا ىعقيكح  رطلاب هعمعت .يأ

 ةّرضم امر اَئلَسَرَأ مسق مال ْنِبَلَو 2: ُريِدَق ِءْىَس ِّلُك لَ َوِهَو َىْوَمْلا يَحُمَل ضرألا
 هرارفصا دعب يأ هِدَعَب نم مسقلا باوج راس الظل ب هوَ تابن ىلع

 اَذإ ءاَعُدلَأ مصل ُعِمَسُن اَلَو َْوَمْلآ ٌعِمَسُك ال َكَنِإَف .رطملاب ةمعنلا نودححي (:2) َنوُرفكي

 درهب َتنأ آَمَو (2 نيريدم اَوَلَو ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا لجساو «نيتزمهلا قيقحتب

 ٍمِهَف نآرقلا اَنَِياَعِب نِمْؤي نم الإ لوبقو ماهفإ عامس ْعِمَسَن ام نإ َمِهتَلَلَص نَع ىَجعْل

 ا ا م ا .هللا ديحوتب قوضلخغ مهو َنوُملْسُم

 ؛تابنلا يأ :ارفصم هوأرف (يواصلا ةيشاح) .هترضخ دعب يأ "ارفصم هوأرف" :هلوق .روبدلا حير يهو يأ :ةرضم
 ؛طرشلا باوج دسم ذاسلا يأ :مسقلا باوج (نيلامكلا ريسفت) .هيلع هتلالد رابتعاب حيرلا رثأ ىلإ عحار ريمضلاف

 نئل هللابو يأ ؛ةدعاقلا ىلع مسقلا باوحلا هيلع ةلالد ؛هباوج فذحيف :رعوم طرشلاو .مسقو طرش انهه عمتجا هنأل

 (لمجلا ةيشاح) .نورفكي هدعب نم اولظل ارفصم هوأرف ؛ةرفصلاب مهعرز ترضف ةدراب وأ ةراح اخير انلسرأ

 عمست ال كنإف ؛كريكذت مدعل نزحت ال :ليق هنأك «قباسلا مالكلا نم مهفي امل ليلعت وه :ىتوملا عمست ال كنإف

 اولوقي مل اذهو ؛اهوحنو ةيآلا هذهي الالدتسا عمست ال تيملا نأ يلح انضاشم نم ريتك عاجلا نيا كاف .ىتولا
 ام" :بيلقلا لهأ يف هك هلوق مهيلع دروأو .ثنحي أل انيم هملكف انالف ملكأ ال .فلخ ول :اولاقو ؛ثيملا نيقلتب
 ه زجعم 206 ةتايصوسخل نع ةنأب ىرخأو ,هتركنأ اُهأو م ةشئاع نع يور هنأب :ةاراثوسعأو ."مهنم عمسأب منن

 بطويراس ب با ماوس
 ةمدقم ريقلا يف عضولا لوأب صخي نأ الإ "اوفرصنا اذإ مههلاعن عرق عمسي تيملا نأ" :نم ملسم يف ام دروأو

 راوز مهتفرعمو ىتوملا عامس يف ثيداحألا دورو رثك دق :دبعلا اذه لاق .نآرقلا يف ام نيبو هنيب اعمج «لاؤسلل
 ةعامج هيلع امك ةيآلا نعم .اهريغو "ةاكشملا حرش" يف يولهدلا لجألا خيشلا اندج اهداريإ نع انانغأ دقو ؛هربق

 مُهِإ ثيح نم ؛ءايحأ مهو ىتوملاب اوهبش «رافكلا روبقلا يف نمو ىتوملا نم دارملا نأو ءزاحم هنأ :نيرسفملا نم

 .ةوعدلاو ةيادهلاب رافك مهو مهروبق ىلإ مقروريصو «ءمهوم دعب باوبلألا ع عفتنت ال امك .مهعومسم, نوعفتني ال

 «نيلامكلا ريسفت) .ملكتلاو ةباجالا وهو ءاهرثأ هيلع بترتي اعامس مهعمست ال : عملا نوكي نأ لمتخحي

 (نيلامكلا ريسفت) ."عمست ال" :هلوقل ناث لوعفم ءادنلا يأ :ءاعدلا



 مورلا ةروس ش 2" نورشعلاو يداحلا ءزججلا

 فعض وهو ءرخ 1ع دقي ع لْقج ل نيهم 0: بيعي سور ايسيينتل

 ربكلا شعض نيو اقعد ول دقي رع لفج ا بابشلا ةّوق يأ َةَّرق ةيلوفطلا

 ةوقلاو فعضلا نم مب حك ضب الا ف فعضلو .مرهملا بيشو

 يفت ِءَويَو .ءاشي ام ىلع 2 ١ ةيدقلا قع ريبدتب ٌميِلَعْلا هد ةبيشلاو :بابشلاو

 لام لاق ٍةَعاَس ريغ روبقلا يف أوثبل اَم نورفاكلا َنوُمرِجُمْلا شا ةسفُي ةعاشلا

 | :قحلا نع اوفرض امك «ثعبلا قحلا نع نوفرصي مو َنوُكَفْؤُي أوناك كللاذك

 ىف مكنبل دَقَل مهريغو ةكئالملا نم َنَميِإلآَو ملل أوُنوأ نذل َلاَقَو .ثبللا ةدم يف
 و هيعمل مسن هون ها ْثَعَبلا ُمْوَي اَدَّهَف نبل موي لإ هملع » قنا ل ةبك امينا يف

 قالطإو .نيهم ءام هرسف اذلو ءفيعض لصأ يأ "فعض نم" :هلوقو .ربخو أدتبم نم ةلمحلا :ّحلإ فعض نم
 لصأ نم مكقلحخ يأ :نيهم ءام (لمجلا ةيشاح) .ةوقلا دض ردصم فعضلا آلا زوجت فيعشلا لصألا ىلع فعضلا
 ريغ تناك ديعأ اذإ ةركنلا نأل ؛رخآ فعضب هرسف امنإو :ةيلوفطلا فعض وهو (نيلامكلا ريسفت) .ءاملا وهو فيعض

 (نيلامكلا ريسفت) .امهداحتا ىلع ةنيرقلا تماق اهنكلو ؛نيتوقلا رياغت يضتقي ناك نإو لصألا اذهو «ىلوألا
 :ةلوهكلا نس لوأ وهو «نيعبرألاو ةفلاثلا ةنسلا يف ابلاغ هلوأ لصخيو .ءدوسألا رعشلا ضايب وه يأ :ةبيشو
 لقعلاو مسجلا ف فعضلا ديزيف ؛ةخوخيشلا نس لوأ وهو «ديزيف نيتسو ثالثل نيسمخلا دعب صقنلا يف ذخألاو

 (يواصلا ةيشاح) .مهرمع رخآل مهلقع ديزيف مه امأو ,حالصلاو ىوقتلا لهأ ريغ يف اذهو ءرمعلا رخآ ىلإ
 ةوقلا نم ءاشي ام قلخي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو (حارص) .ربكلا ىصقأ غولب :كيرحتلاب مرا :مرهلا بيشو
 لوبقل ؛ةيرشبلا ةوق يقشلا فو «ةيرشبلا فعضو ناعإلا ةوق ديعسلا يف قلخيف .ءيقشلاو ديعسلا ف فعضلاو

 لاق امك ؛ةعاس ريغ مهروبق يف اوثبل ام :"بيطخلا" فو :خلإ روبقلا يف .نامبإلا لوبقل ؛ةيناحورلا فعضو ؛رفكلا
 ايندلا ءانف نيب اميف :ليقو (* ه:فاقحألا) © راهن م نم ةَعاس الإ اوُنبلي ؛ 4 ١ نوع ام نوري موي فنك : ىلاعت

 مهماقم لوطو ؛«ةمايقلا موي لوحل ؛روبقلا يف وأ ايندلا يف مهثبل ةدم اولقتسا :ةعاس ريغ (لمجلا ةيشاح) .ثعبلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .كلذل نوسني وأ اهدئادش يف

 دقل" ىلع فوطعم "ثعبلا موي اذهف" :هلوقو .هردقو هللا هملع ام بسحب روبقلا ف متثبل يأ :هللا باتك يف
 .ةقيقح ةعاس ال ةديعب ةياغو ةديدم ةدم وهو :ثعبلا موي ىلإ (لمحلا ةيشاح) .لوقملا ةلمج نم وهف "هتنبل



 مورلا ةروس ٠" نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ءايلاو ءاتلاب ُعفعَي ال ٍنَِمْوَيَف .هعوقو 25 َنوُمّلعَت ال َرْثبُك ُكَنكَلِ هومتركنأ يذلا

 مهنم بلطي ال 20 َتوُبَتْعَتْسُي جه اَلَو هل مهراكنإ يف مُهتَرِذَعَم اوُمَلَظ ترزيتلا

 نِم نا لدم ىف سان انلعج اَنَبَرََص َدَقَلَو .هللا يضري ام ىلإ عوجرلا يأ ىِنعلا

 ىسومل ديلاو اصعلا لثم َِياَعِب دمحم اي مهتم مسق مال نيو مهل ًاهيبنت لَم ِلُك
 نينكاسلا ءاقتلال ؛عمجلا ريمض واولاو ؛تانونلا يلاوتل ؛عفرلا نون هنم فذج كَلوُفَيَل

 .ليطابأ باحصأ مك 2 َنولِطَتَم ِ هباحصأو دمحت يأ َرّجنَأ ام نإ مهنم اورفك 7

 ىلع عبط امك «ديحوتلا 2) توُمَلعَي ا تروبنلا بولق لع ل ختي دحإ

 ؛ةعاسلا تماق ذئموي يأ ةفوذحم لمج نع ضوع '"ذإ" يف نيونتلاو «"عفنت الاب بوصنم "موي" ظفل :خلإ لئمويف

 (لمجلا ةيشاخ) .خلإ عفنت ال مهيذك اونيبو «نونمؤملاو ةكئالملا مهيلع درو «نييذاك نوكرشملا .فلخو

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنيب لصف دقو «يقيقح ريغ اهثينأت نأل ؛رذعلا ئعمج ةرذعملا نأل :ءايلاو ءاتلاب

 بتأ" نيه ىلا :خ ! ىبتعلا (نايبلا حور) .ةظلغلاو بضغلا يأ بتعلا ةلازإ :باتعإلا :نوبتعتسي مه الو

 مه الو" :"يواضيبلا" فو ."هللا ىضري ام ىلإ عوجرلا يأ" ::هلوقب اهيسف كالدلو ةلمسم انازو "ىويسلا "كاك

 نم ايندلا يف هيلإ اوعد امك «ةبوتلاو ةعاطلا نم - مهبتغ ةلازإ يأ - مهعءابتعا ١ ام ١ نوعدي ال : راما

 (لمجلا ةيشاح) .هتيضرأف يناضرتسا يا تالف ى يبتعتسا :مهوق

 هلعاف نأو ءماللا مضب لعفلا نأ مهوُت اهنأل ؛ةرابعلا هذه طاقسإ لوألاو علق قدح اذه 0 9 هنم فذح

 ىلع ينبم ؛غراضم لعف "نلوقي" نأل ؛كلذك سيلو ؛ةءارق ماللا مض نأ مهوتو «نينكاسلا ءاقتلال ؛ةفوذخم واو

 ,رهاظلا ليبق نم وه ىذدلا ل لوص ولملا مسالا وش لعافلاو .حوتفم ءارقلا قافتاب ءاللاف ؛ديكأتلا كونب هلاصتال ؛حتفلا

 .ريسي رييغتب "لمحلا" نم «"اورفك نيذلا" وهو

 قداصلا بلاطلا ىلإ ريشي "ربضاف" :هلوق : ةيمنلا تاالي وألا" قو .العفو الوق مهاذأ ىلع دمحم اي :قح هللا دعو

 تافصب سندتلا نع بلقلا ةبقارم ىلعو ءامل ةيكزت ؛اهتافولأم نع سفنلا ماطف دئادش ةاساقم ىلع ربضاف

 نم الأ" :لاق اميف "قَح هللا دعو نإ" هل ةيلحت دولا لينل ؛دوجولا لذب ىلع حورلا ةفاعم ىلعو «هل ةيفصت سفنلا

١ 
 الر

 - «قحلا لهأ مهل ءازهتساو ةلاطبلا لهأ فافختسا ىلإ هب ريشي "نونقوي ال نيذلا مكنفختسي الو" . يندجو ئبلط



 نامقل ةروس مأ ةورشقلاو ىداخا ءزجلا

 شيطلاو ةقنلا ىلع كالمع ل يأ ثعبلاب [ هر تروتقوي ال نيِذلا كلئفِخَتَشَم لَو

 ناتيندمف نيتيآلا #مالقأ ةَرَجش نم ضرألا يف اَمَّنَأ ولَوإ» الإ ةيكم نامقل ةروس

 ةيآ نوثالثو عبرأ يهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هن ميكا نآرقلا بّمكْلا تي َبا2َ تايالا هذه يأ َكلت هي مكارق ملعأ هللا متو ملا

 ةءارق فو 2 َنيِيِسَحُملِل عفرلاب ٌةَمْحَرَو ىّده وه ."نم" ئيعمب ةفاضإلاو .ةمكحلا يذ
 .ةراشإلا قعم نم "كلت" ى ام اهيف' لفاعلا «قايآلا نم ًالاح ببسلاب ةماعلا

 قيرطب الإ قيرطلا كيلع نوعطقي ال نعي ؛يديلقتلا نابإلا ىلع اوناك نإو ناقيإلا لهأ اوسيل مهو هبلطو -
 مهنوردزيو «ةراقحلا رظنب مهيلإ نورظنيو .قحلا يبلاط نوفختسي «نامزلا لهأ ةداع وه امك «راكنإلاو ءازهتسالا
 نونقوي ال مهأل كلذو ؛براقألاو دالوألاو يلاهأل نع مهدرمبو ءايندلا كرت نم نولعفي اميف مهيلع نوركنيو

 .ىلاعت قحلا بلط بوجوب
 وأ ,مهيلع ءاعدلا يف ةلجعلاو ةفخلا ىلع ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا ءالؤه كنلمحي ال يأ :كبفختسي الو

 (كرادملا ريسفت) .كلذ مهنم عدبتسي ال ءنوكاش لالّض مهإف ؛نولعفيو نولوقي امث اعزج قلقلاو ةفخلا ىلع كنلمحي ال

 كنيرأ ال :هلوقك وهف «هيلإ عجار ةقيقحلا يف هنكل ؛هريغل تناك نإو ىهنلا نأ ديري ءربصلا يأ :هنكرتت ال يأ

 نم تايآ ثالث الإ :ليقو ءاهلك ةيكم :ليقو «ةثالث لاوقأ دحأ اذه :خإ ام نأ ولو الإ (نيلادكلا ريتا ءاجهش

 (يواضلا ةيشاحإ .ىئواضببلل تلاثلا لوقلا اذهو "ريب" ىلإ "ضرألا ىف اه نأ ولو" :هلوق

 تناك نإو «هللا دنع اعردق ةعقرو اهتبتر ولعل ؛ديعبلا ةراشإب اهيلإ ريشأو :ةروسلا تايآ يأ :تايآلا هذه يأ

 ىلع ىلاعت هللا ةفصب فصو وأ :"فاشكلا" يف داز :خلإ ةمكحلا يذ (يواصلا ةيشاح) .ناهذألا نم ةبيرق

 وهو عهماقم هيلإ فاضملا ميِقأو فاضملا فذحف «هلئاق هيكل : لصألا نوكي نأ زوجيو :لاق .يزاخملا داتسإلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةعانصلا نسح نم وهو «ةهبشملا ةفصلا يف نكتسا رجلا دعب اعوفرم هبالقنابف ءرورحنا ريمضلا
 لاح هتايآ ىلإ ريشي يأ ؛ةراشإلا ئعم نم "كلت" يف ام :اهيف لماعلا .فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع ةرمحل :عفرلاب

 .ةمحر و ىده هنوك لاح ميكحلا باتكلا تايآ ىلإ ريشأ يأ :ةراشإلا ىنعم (نيلامكلا ريسفت) .ةمحرو ىده هنوك



 نامقل ةروس او نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 .نورزئافلا هج نوخشتلا حكي د سلخ قعددملوا لي قاثلا "مه

 حتفب ضي .يتعي امنع هنم .يهيلي ام يأ يبن ْثيِدَحْلا ّوهَل ىِرَتْشَي نم ساّتلآ َنِمَو

 "ضب" ىلع افطع بصنلاب اَهدِخَكَيوِمِعِرْبعِب مالسإلا قيرط هل لس نع اهمضو
2) 

 ل
3 

 .ةناهإ وذ 27: ْنيِهّم ُباَذَع ّحُّه َكِِتَلو اهي اورهب اًوده ورعب هي" ىلع ًافطع عقرلابو ١

 رب رورحجاو راجلاو .هباتك يف ىلاعت هتداع مكح ىلع لوألا قيرفلا لباقم رق ف عورش :خإ يرعشي نم

 رامضلا عمج يف اهظفلا يعورف ؛عمج اهانعمو رقم اهظفل "نم" نأ ملعاو .رخؤم ادتبم لوصول مسالاو ؛مدقم
 :لتاقمو يب لكلا لاق :ثيدحلا وه (ي واصلا ةيشاح) . قوق ياَذَع مش فلعل وأ" :هلوق ىف اهانعم يىعورو ؛ةبثآلا

 :لوقيو اشيرق امب ثدحيو ءمجعلا رابخأ يرتشيو «ةريحلا يأيف رجتي ناك ءةدلك نب ثراخل نب رضنلا يف تلزن

 نوكرتيو هثيدح نوحلمتسيف .رايدنفسأو متسر ثيدحب مكئدحأ انأو «دومتو داع ثيدحب مكندحي ادمحم نإ

 (بيطخلا ريسفت) .خلإ ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف .نآرقلا غامتسا

 هذه ريسفت يف "كرادملا" لوب .هنع هعبصو ةمالسلا هارآ عم ةرشاعم ىلع نيلسعو انايقلا يرتشي ناك :ليقو

 وش :اولاق هريغو نسخا نحو 2 "يييطتلا" يبو .ءاتغلا ةثأ تافلخي 5 2ك ةقبشسي# نباو سابع نبا ناكو :ةيآلا
 بق

 ا

 ىلع فزاعملاو ريمازملاو ءانغلا راتخيو لدبتسي "ثيدحلا و يرتشي" نيعمو .هيف تلزن ةيآلاو «ءانغلا وه "ثيدحلا

 "وه الإ هلإ ال يذلا هللاو ءانغلا وه" :لاقف «ةيآلا هذه نع م2 دوعسم نبا تلأس :ءابهضلا وبأ لاقو .نآرقلا

 (حارصلا) .ءانغلا دارملا نأ ريسفتلا يف ءاج ةيآلا "ثيدحلا وه" :"راتخما در" فو .تارم ثالث اهددري

 وأ همهي امع هلجأل لغتشي يذلا يأ دصقي يأ ءالوهحم اهمضب هنإ :ليقو ؛مهي يتأ ءامولعم ءايلا حتفب :ىنعي امع

 ءاثيدح نوكي ال دق وهللا نإف ؛صاخلا ىلع ماعلا ةفاضإ نم امإ نم" نيم كيدنلا ىلإ وهللا ةقاضإو ءدصقي

 يضاقلا هركذ ام صخلم اذه .اوهل نوكي دق ثيدحلا نإف ؛ماعلا ىلإ صاخلا ةفاضإ نم امإو :نايبلل نيف تجف

 (نيلامكلا ريسفت) .ماللا ىعمب يناثلا نأ روهشملاو ءيرشخمزلاو
 كيحاضألا نم هركذو هللا ةدابع نع لغشي ام لك :وهللاف «مالسإلل ةلوصوملا رومألا يأ :مالسالا قيرط

 "لضي" ىلع افطغع بصنلاب :اهذدختيو (يواصلا ةيشاح) .ةلطابلا رومألا ن :رم اهريغو ريمازملاو ىناغملاو تافارخلاو

 اهباشم ىلو يأ "ىلو" ريمض نم نالاح هيبشتلا اتلمجو «نيقابلل "يرتشي" ىلع افطع عفرلابو ءيلعو ةزمحو صفح

 نم لاح وأ «ىلؤألا نايب ةيناثلا وأ ءاش عفسا نأ ردقي ال لقت هوذا قا نمسك انفانقمو كيسي مل نم لاخب هلاح

 ا (يلاسكلا ريسفتإل هلخادتن الاس قوكتف «ةةيميسيأ يف نكتسللا



 نامقل ةروس ا ا نورشعلاو يداحلا ءزجللا

 نسور نايم اربكتم اربكحَتْسُم ْإَو نآرقلا يأ اَنَتَِياَ ِهيَلَع ىلتت اذِإَو _ٍء عن الع بع د ع يك هع يف صا سات ا ا 2 دو د هك يل 3
 - هملعأ : ديف .ىيولل تايب ةيناثلا هأ نعل ريمض نم نالاح هيبشتلا اتلمح و .اممص أ 1 8 5 : 5 1 7 ١!

 ِيأي ناك ترا نب رضنلا وهو «هب مكمت ةراشبلا ركذو .ملؤم 20 ِميِلَأ ِباَدَعب
 لإ :لوقيو ةكم لهأ اك ثدحيو مجاعألا نايف تقكا ي رتشيف رجتي ةريخلا

 ةف وكلا بن رن ةنباله

 تايد نس عساس ,مورلاو سراف قسواوعأ مكندحأ انأو ىدومنو داع قوقاجلا مكندحي

 3 ا(

 وعلمتسيف :ةحخحسن قو

 39 مِعَنلَأ تنَج ّءَج مْ ِتَحِلَّصلآ اوُلِمَعَو اوُنَماَ تريذأأ نإ .نآرقلا عامتسا نوكرتيو
 مهدعو ئيأاقخ هلآ َدَعَو اهولخد اذإ اهيف مهدولحخ ادق يأ ةردقم لاح بيف َنيِدلَح ب

 ده هه ىلا !ٍ
 55 هدذيعوو هدعو زاحنإ ن م هعنميف ءىش هبلغي ال يذلا ريزعلا ّوهَو اقح هيلح و «كلذ

 هلوق :"نيمسلا" ةرابعو :خلإ ىلوألل نايب ةيناثلا (حارص) .عمسلا ةساح نادقف -نيتحتفب- ممصلا :اممص
 زوحو ؛اهلبق امل نيبت وأ ."اهعمسي" لعاف نم لاح وأ ءاهلبق امه لدب وأ «ةيناث لاح "ارقو هينذأ يف نأك'

 قلطم ةراشبلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هملعأ (لمجلا ةيشاح) .نيتيفانيتسا هيبشتلا اتلمج نوكت نأ يرشخمزلا

 .ةراذن لب ةراشب سيل ميلألا باذعلاب رابخإلا نإ :لاقي ام كلذب عفدو .ةراشب هيف نكي مل نإو «ربخلاب رمألا

 (يواصلا ةيشاح) ."وأ"ب هركذي نأ بسانملا ناكف ءرخآ باوج '"خلإ ةراشبلا ركذو' :هلوقو
 مجاعألا رابخأ بتك يرتشيف «ةفوكلا نم بيرق دلب -ءاحلا رسكب- ةريحلا ني ناك :ثراحلا نب رضنلا وهو

 وحلا" :ريبج نب ديعسو ةمركعو نسحلاو اف دوعسم نباو سابع نبا نعو .يبلكلاو لتاقم نع هلقن اذك ءخلإ
 هللاو :ثييدتملا ري «دوعسم نيا نع هححصو مكاحلا ىورو "ملاعملا" يق اذك هيف تلزت' ةيآلاو "ءانغلا تيدحلا
 (لمجلا ةيشاح ) ابيع 5 هن ودعي يأ :هثيدح نوحلمتسيف (نيلامكلا ريسفت) .ءانغلا

 دكوم ردصم "دعو" :اقح هللا دعو (يواضيبلا ريسفت) ."تانج" نم وأ ؛'مهل' يف ريمضلا نم لاح يأ :ةردقم لاح
 ةلمحلا كلت نومضمل يأ هريغل دكؤم ردضم "اقح"و .كلذ هللا مهدعو :ئغم يف "ميعنلا تانج مهل" :هلوق نآل ؛هسفنل

 (نيمسلا نع القان لمجلا ةيشاح) .اقح هقحو :ةيناثلا ريدقتو ءادعو كلذ هللا دعو :ىلوألا ريدقتف «فلتخم اهلماعو ؛ىلوألا
 .ًادعو الإ لمتحي ال "تانج مهل" :هلوق نأل ؛هسفنل دكؤم وهو «هلعف نع لدب ردصم هنأ ىلإ ريشي :كلذ مهدعو يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اقح دعو لك سيل ذإ ؛هريغل دكؤم ردصم هنأ ىلإ ريشي :اقح هقحو (نيلامكلا ريسفت)



 نكامقل ةروس م4 0 ظ نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 | دمع يغب ِتوَمَصلَ َقَلَح .هلخم يف الإ ايش عضي ال يذلا © مكتحلا
 ضألا ىف ىَقْلأَو ليما دنع ال نأب قدايع وهو :ةناوظسألا رهو كانغ عمج دّمَعلا

 تافنلا هيف اَتّلَرنَأَو ياكل 7 7 هات قيمت ال نأ ةعفت رم الابج تماوو

 اذنه .نسح فنص 20 ميرك جوز لك نِم انف انتَبناف ٌءاَم ٍءاَمَّسلا َنِم ةبيغلا نع ف هي ضي يك هج ف و مح وا

 يأ هريغ ءهنوُد نِم َنيِذلا َقلَح اَذاَم ةحم لهأ اي ىنوربحخأ وُرأف هقولخم يأ هللا ٌقلَخ
 "عزإلا نعم "اذ"و ادعي راكنإ ماهفتسا "ام"و .ىلاعت 5 اهوسنك رق 0 مكتملا

 لاقتنالل لب نياوعفلا دلي دع مدعي امو لما نوع ا (هربحخ هتلصب :

 هكا نسعل انيكاو نقلو .مهنم متنأو مهكارشإب نيب : :) نيم ٍلَلَص ىف َنوُمِلَظلآ

 رهو :عوضولا ني قالصم ةبلاسلاا .نأل ديلعإا قاقاضا وفتَو عارض .ةويسعلا بيشلاب ةئاوطسألا :ةناوطسألا
 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا ةردق يهو «ىرت ال دمع احل نوكي نأ وهو يناثلا قشلا داري نأ حصيو ءانه دارملا
 روطو .نانبلو يدوجلاو سيبق وبأو فاق :اهنم ءالبح رشع ةعبس يه" :انكض سابع نبا لاق :ةعفترم الابج

 ضرألا تيبثت ةمكح نأ ىلإ ةراشإ ؛ةيفانلا "ال"و ليلعتلا مال رسفملا ردق :مكب ديت نأ (يواصلا ةيشاح) ."نيئيس

 (يواصلا ةيشاح) .اهلهأب اهك رحت مدع لابحلاب
 لحأل :لمعلا نع قلعم "ييورأ"و (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم لوصوملا ىلإ دئاعلاو :2إ راكنإ ماهفتسا "ام"و

 يف مالك هيفو «نيريخألا نيلوعفملا يف قيلعتلا نايرج ىلع ئبم كلذو ؛نيلوعفملا دسم دس هدعب امو «ماهفتسالا

 ظفل ىف يأ : لمعلا نع قلعم (نيلامكلا ريسفت) . "قلع 55 ابوصنم اماهفتسا "اذام" ةملك لعجي دقو غ "يضرلا'

 (لمجلا ةيشاح) .ماهفتسالا ةلمح وه "هدعب امو" :هلوقف «ءبصنلا اهلحم يف لماع هنكلو ءةلمجلا هذه يأ :يأزحج

 نب نامقل وه :قاحسإ نب دمحم لاق .رومألا يف ةباصإلاو هب لمعلاو ملعلاو لقعلا نعي :خ2إ ةمكحلا نامقل انيتآ

 نبا ناك هنأ ركذ :لتاقم لاقو .بويأ تحأ نبا ناك هنإ :بهو لاقو .رزآ وهو خرات نب روخان نب روغاف

 ؛ةمركع الإ ايبث نكي ملو ءاميكح ناك هنأ ف ءاملعلا قفتاو .ليئارسإ نب يف ايضاق ناك :يدقاولا لاق .هتلاخ ,
 اديس "از

 ةمكحلا راتخاف ؛ةمكحلاو ةوبنلا ن ري :وهضعب لاقو .لرقلا اذنه درفت هأين كامقل ناك لاق ةناف

 :ليفو .ةمجعلاو ةيملعلل يقاس نم ل ىمجعأ مسا :ليقف "تامل" يف فلتحا :اإ نامقل (ليزنتلا ملاعم)

 (يك واضلا ند رصتخم) .نلوتلاو فلالا هدايزو ةيملعلل ؛فرصلا نم عنمو يب رع



 ناجل ةروس مه .نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 هنعب لبق يفي ناك ةرولأم ةريثك اةيكيسو ,لوقلا ىف ةباصإلاو ةنايدلاو ملعلا اهنم

 اذإ يفتكأ الأ :كلذ يف لاقو ءايتفلا كرتو ملعلا هنم ذحأو هنمز كردأو ءدواد

 يأ نأ اعيسم سانلا هأآر نإ يلابي ال يذلا : لاق ؟ٌرش سانلا يأ :هل ليقو «تيفك
 تح

 ٌفسقتل كفي اًمنإف رُكَسَتَي نَّمَو ةيكحملا نم كاطغأ ام 7 اس نأ هل انلقو

 تسع
 نك تا

 هَللاِب كرشت ال قافشإ 00 با ا لاق ّذإ زك ذأ و ..هعتص و

 .ملسأو هيلإ عجرف 2 ٌميِظَع دلل هللاب َد كرش تبإ
 ةمكحلا :ليقو .امهعمجي ىح اميكح لحرلا ىمسي الو «لمعلاو اق نع هنو يب :ةنايدلاو ملعلا اهنم

 (يواصلا ةيشاح) .رصبلاب كردت امك ءايشألا هب كردي ءبلقلا يف رون يه :ليقو «ةنامألاو ةفرعملا

 اذإ ايتفلا كرتب حيرتسأ يأ يفتكأ الأ" :ايتفلا كرت نع راذتعالا نأش يف يأ ؛ءكلذ نأش يف يأ :كلذ يف لاقو
 دقو .لوقلا عم يف ةمكحلا ءاتيإ نأل ؛ركشا يأ ئيعملاو «ةرسفم "نأ" :خلإ هلل ركشا نأ ."امب دواد مايقب اهتيفك

 ءاتيإ رسف ثيح «هل ركشلاو هللا ةدابغو امي ملعلا وه ىقيقحلا ملعلاو ةيلصألا ةمكحلا نأ ىلع ىلاعت هللا هبن

 ةنارغلاعسو فطار هزتا يف سيكس نري قرب "ابيكم لسبر فا توتي ال لوقو ..ركتعلا ىلع تشنو هبت
 وه: :ليقو .همعت ف اكيرش :هعم قرا الأ :دينحلا لاقو :همعتب هللا يصعت الأ :ركشلا :يئرسلا لاقو. .هتبيحصو
 ؛ةعاطلا ناكرألا ركشو :دمخلا ناسللا ركشو (ةفرعملا بلقلا ركش نأ :لصاحلاو .ركشلا نع رجعلاب رارقإلا

 (كرادملا ريسفت) .لكلا لوبق ليلد لكلا يف زجعلا ةيؤرو
 يف بسنأ كلذو «ةففخم "نأ"و :"انيتآ دقلو" :هلوق ىلع فطاعلاو ؛لوقلا ريدقتب فظع هنأ ئععي :هل انلقو يأ

 هلاق امك ركشا يأ وأ ءركشا نأل يأ ةرسفم هنأ لعح نم وأ ؛ةيليلعتلا ماللا ريدقت نم ىفخي ال امك عملا

 (نيلامككلا ريسفت) .هريغ لاق امك ةمكحلا نم الدب هلعج نم اذكو :ىضاقلا

 هنبا ناك :ليق 1 هظعي وهو . لمجللاو حورلا" نه ؛معنأ :ليقو (مكشم هما :ىبلكلا لاقو «ناراث همساو :هنبال

 ةظعوم هنبا ظعي لعجو «هبنج ىلإ لدرخ نم ابارج نامقل عضو :ليق .املسأ يح امهظعي لاز امف ؛نيرفاك هتأرماو

 هنبا رطفتف ءرّطفتل البج اهتظعو ول ةظعوم كتظعو ءْيِب اي :لاقف ؛لدرخلا دفنف ؛ةلدرح ةلدرخ جرخيو :ةظعوم
 ئبم اذهو ءريسفت فطع "ملسأ" :هلوقف .هنيد ىلإ يأ هيبأ ىلإ يأ :خلإ ملسأو هيلإ عجرف (يواصلا ةيشاح) .تامو

 (نيلامكلا ريسفت) .لبقتسملا يف كارشإ هتم ردصي نأ نع هاو ءاملسم ناك :ليقو ها رفاك ناك هنأ ىلع



 نامقل ةروس م5 / دورشعلاو يداحلا ءرجلا

 يأ ِنَهَو ع اًمهَو تدهوف 4 هجاَمح امهاربي نأ هان رمأ هيدلاوب نفل ًميَصَوَو

 انلقو نّيَماَع ىف هماطف يأ ةلضقو ةدالولل تفعحضو ا
 ةدالولا دنع نوكي عجو

 نأ لع لاذع نإق .عجرملا يأ و ٌريِضَمْل لإ َكَبَدِلولَو ىل ّركْشأ نأ

 اَيْتَّدلا ىف اَمُهْبِحاَصَو اًَمُهَعِطَن اَلَف عقاولل ةقفاوم ٌبلِع هب كَل سِيَل ام ىب ظ فر
 دثحلا
5 

 ّرُث ةعاطلاب َّكَلِإ عجر باك نم قيرط َليِبَس عِبّنأَو ةلصلاو ّربلا :فورعملاب يأ اَفوُرْعَم رادو ع

 امو ةيصولا ةلمجو .هيلع مكيزاجأف :١ ثولمفت رك ابي «كحشتلاف كف ق]]

 ضارتعا اهدعب

 «نامقل يمالك نيب كاتضرتعم امهف عفمدقت امك صاقو ل نب دعس نش ُِق اتلزن ناتيآلا تناتاه :خ] كاسنالا انيصوو

 هنأ ىلإ ريشي :تنهوف (يواضلا ةيشاح) .سنجلل "ناسنإلا" يف "لا"ف «ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو

 0 ءانهو نق يأ :فاضملاو لعفلا ريدعتب ذياح يضاقلا هلعج و ,ةلمح ىلع ءافلاب ف وطعم ءفوذحت لعفل قلطم لوعفم

 (نيلامكلا ريسفت) .تفعض يأ :"سومانقلا" 32 كرحيو «لمعلا 8 فعضلا :نهولاو .نهو تاذ

 رسفملا لوق ليلدب نينهو صوصح اال ءىل 0 وتلا دارملاو .فعض ىلع انئاك افعض يأ ."انهو"ل ةفص :نهو ىلع

 )ك 4 رادملا ريسفت) .نيماع مامتل عاضرلا نع ةماطق يأ :هلاصفو (ي واصلا ةيشاح ) . لمحنل تفعض يأ

 اعد نمو ؛ىلاعت هللا رك دقف سيعمل تاولصلا ىلص ل :ةيالا هذه 5 ةنييبع نس لايشس لاق :خإ يف ركشا نأ

 انأ :امهدحأ ؛ناهجو "نأ" يفو (نزاخلا ريسفت) .خلإ نيدلاولل ركش دقف سمتخلا تاولصلا رابدأ يف نيدلاولل

 اغلا و ق بسفم
- - 

4 
 دل

 )ع ممسلا ريسفت) . .جاجرل ا لوق وهو ."اتيصو"ب بصنلا لحم يف ةيردصم امكأ :

 منهوتي اترف :ىلاغت هللا ىلع ليحتسم كيرشلا نإ :لاقي اسع باوج وهو هل موهفم الف يأ :عقاولل ةقفاوم

 (ي واصلا ةيشاح) . نيدلاب ةلعتت ال ىلا اهرومأ يأ "ايندلا رق " :هلوق .ملع هب هل كيرش دوحجو

 انامل ١ .ء : :

 -_ يببلا وشو ؛ىعاط مال لبقا نم نيد قفلكملا اهيأ عبتاو يأ «نيفلكملا 3 باطخ خا ىلإ بانأ نم

 نامثع هاتأ ءملسأ نيح هنأ كلذو :فذ سابع نبا لاق .قيدصلا ركب ابأ يع كل بانأ قوه 2 ليف :هباحصأو

 :لاق هي تنمأو ع« لجرلا انه فقلت دف :هل اولاقو «ءفوع نب نمكرلا دبعو صاقو يأ نب دعسو ريبزلاو ةحلطو

 قيدصلا ركب يبأ داش رإب مالساللا ةقباس مض ءال ؤهف ءاوملسأ 1 يلا 1 مهلمح 5 ءاونماف ؛«قداص وه مع

 نع يهنلا نم م اهيف امل اديكأت ؛نامقل ةيصو ءانثأ ف ف :ضارتعا ينوي + ةيشاعو ..نيعنجأ مهنعو هنع هللا يضر

 نيالا ريسفت) .هب ىصو اه لثم. انيصو لق و :لاق هناك «كرشلا



 نامقل ةروس - نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 يف وأ ٍةَرْخَص ىف نْكَتَف ٍلَدْرَح نم ٍةّبَح َلاَقْثِم كن نإ ةئيسلا ةلصخلا يأ آإ قب
 نإ اهيلع بساحيف هلأ اي تأ كلذ نم ناكم ىفحخأ ْى يأ ضّرألا ىفْوأ ٍتَونَمَسل

 نَع َهْنَآَو ٍفوُرْعَمْلابْرُمَأَو ةرلّصلا مقأ ّقَبنَي .افاكم م ٌريِبَح اهجارختساب ٌفيِطَل هلل

 2: رومألا مَع نِم روكذملاَكِلَذَّنِإ يهنلاو رمألا ببسب - لا ْىِلَع ريصآو ركنملا وع دم

 ساتلل 2ادخ "رعاك :هءارق د د .امي وج ول ؛اهيلع مزعي يلا اًهاموزعم يأ
 ةزمحو عفانو ورمع يبأل

 كيل ءاليخخ يأ 122 ضرألا  ينلت الز ريكي مهنع كهجو لمت ال
 بضعلاو ريككلا رسكلاو ىشنلاب

 :سانلا ىلع مع ١- ٍروُحَف هيشم يف رتخبتم ٍلاَمْحع

 نإ «تبأ اي :هدلو هل لاق هنأ ةلاقملا كلت ببسو «هدلول نامقل اياصو ركذل عوجر :خلإ ةبح لاقنم

 داقتعا نع سيل لاؤسلا اذهو .ةلاقملا كلت هل لاقف هلا :اهنملعي كيك دك يئاري ال ثيح ةئيطخلا تلمع

 ةفرعملا ىلإ ليلدلاب ملعلا نم لاقتنالا هدوصقم امنإَو :ةيفاح هيلع ىفخت هللا نأ دقتعي ال ملسم وه ذإ ؛هنومضمل

 (يواضلا ةيشاح) .هبلق ىلع ةبيهلا ءاليتسا نم تام اذلو ؛ةدهاشملاو

 ءاهنم ءامسلا ةرضخو ؛راجفلا لامعأ اهيف بتكي يلا يهو ؛عبسلا نيضرألا تخت يلا امي دارملا :ليق :ةرخص يف

 ىلع :ليقو .ءكلم رهظ ىلع ةافصلاو «ةافص رهظ ىلع ؛ءاملا يف توحلاو ؛ءتوح ىلع ضرألا هللا قلخ :ليق ام

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا ف الو ءامسلا ف تسيلف «نامقل اهركذ يلا يهو ؛ةرخصلا ىلع وهو ؛روث رهظ
 اهب ملكت ةملك رخآ ةملكلا هذه نإ :ليقو .اهريبكو اهريغص ءايشألاب املع طيحم هنأ :ةيآلا نيعم :ريبخ فيطل

 (لمجلا ةيشاح) .تامف اهمظعو اهتبيه نم هنبا ةرارم تقشناف ةَكِلع نامقل

 ىلع مزع :لاقي «ةدارإلا عطقي يأ مزعي يلا :هلوق .لوعفملا ىلع قلطأ ردصم هنأ ىلإ ريشي :خلإ اهاموزعم يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع عطقو هلعف دارأ يأ ةيزعو امزع رمألا
 ضرعأو لام اذإ :رعاصو ههحو رعص :لاقي ؛هقنع يوليف لبإلا يرعت ءاد وهو ءرعصلا نم :خإ كهجو لمت ال
 اذإ كهجوب مهنع ضرعتو ءسانلا رقحتف «ءربكتت ال" :امذ سابع نبا لاق .قنعلا لئام يأ رعصأ لجرو هربكتو
 .اذه نع اذهو ءاذه نع اذه ضرعيف ءءانحشلا امهنيب نوكي نالجرلا :دهاجم نع هلو «متاح يبأ نبا هاور ."كوملك

 يأ لاحلا عضوم عقو ردصم :احرم (نيلامكلا ريسفت) .ملكتلا ف ءاوس كدنع ريقفلاو غلا نكيل :سنأ نب عيبرلا نعو

 (نيلامكلا ريسفت) .رطبلاو حرفلا وهو ؛حرملا لحأل شمت ال :نععملا وأ ءاحرم حرمت وأ ؛حرم اذ



 نامقل ةروس ا تورشعلاو يداحللا ءزجلا

 راقولاو ةنيكسلا كيلعو «عارسإلاو بيبدلا نيب هيف طسوت كاتم ىف َدِصَقَآَو

 ,ريفز هلّوأ 2: ريما ُتَوَصَل اهحبقأٍت وصلا ٌر كنأ َنِإ َكِتْوَص نم ضفخا ّضُّضْعَأَو

 نم ٍتَوّمَّسلا ىف ام مكَل َرْخَس هلأ نأ نيبطاخم اي اوملعت أَوَرَت ْرَلَأ .قيهش هرخآو

 باودلاو رامنألاو رامثلا نم ضَرألآ ىف اّمَو امي اوعفتنتل ؛موجنلاو رمقلاو سمشلا

 معو ءءاضعألا ةيوستو ,ةروصلا نسح يهو َةَرِهَظ ُهَّمَعِ َمُكْيَلَع م منو عسوأ ْعَيسأَو

 نعل ااهكلا ريمسشل ) .عارسإإلا كن عوطب ويل ةئيش ىلع يشن ملا بسلا و :لادتعألا وش او طس وتلا نم :طس وت

 3 5 أ 95

 يف درو :تلق نإ . نمؤملا ءامب بهذت يشملا ةعرس' :درو امل ؛ةمومذم وهو يشملا ةوق وهو يأ :عارسإلاو
 ةسقلا نإ 205 هنأب بتيحجأ ؛هيشم يف عرسي ناك هنأ يضتقيف . "نتي هللا لوسر فل انيسفنأ ده انك" ع وسلا ا

 3ك كحك ويقع وهو :مدقتملا ثيدحلا يف امل ؛يفنف ايشم ىلعأ وه ةباحضلل ةيسنل ةبسنلاب و ؛ةطسوتم ةيشم ىشم

 تاكارلا يف ,تاعلا :ةنيكسلاو هاهيعرلا يعأ ههلاب :ةبيكلا كرلعو ا ةيشاحنإل ."هل قوطت رضرألا
00 

 «قيهش هرخاو ريفز هلوأ نآل ؛ئعمب امه وأ «توصلا ضفخو رصبلا ضغك ةئيحلا ف :راقولاو «ءثبعلا بانتجاو
 ريبأ <

 1 قا 1 1 ََ 2 2 ع

 6نيلاهكلا ريسفتا دوه يف قبس دقو «رانلا لهأ توص امهو

 ؤرل هنإف ؛رامحلا الإ حيبست ءيش لك حايص :يروثلا نعو «رانلا لهأ توصك :قيهش هرخآو ريفز هلوأ 1

 عفر نأ ىلع هيبنت مهقاوضصأ ليثمتو «ريمحلاب مقاوضأ نيعفارلا هيبشت ةيف وأ ءاركنم ىلاعت هللا هاف كلذلو ؛ناطيشلا

 (عمج- هنإ :ليقو «سانجألا عاربسأ ةلرتمب ةنإ :فقرشخمرلا لاق ةريمجلا (كرادملا ريمسفت ريسفت) .ةهاركلا ةياغ يف توصلا

 هيلع تقفاوت اذإ تووصلا نإف (؛ةغلابملا و ميمعتلل عمجلا نإ :ليق دقو «سنجلا فضيرعتب هنع ةيعمجلا ئيعم لازو

 (نيلامكلا ريسفت) .ريكنلا يف دشأ ناك ريمحلا
 نم دارملاو :مكل رخس . حارتعل ||" نم ف رخخأ قيهشلاو ءرامجلا قيش كوأو ةدشلاو دملاب سفنلا جارخإ :ريفز

 20 1 , ا

 (ةمعن عمجح همعنو رمع ع هبأو | عفان أرق 6] هنت مكيلع عبس أو (نيلامكلا ريسفت) :اهتع ةييسملا عفانملا ريخستلا

 ا 1

 عمنا هيااكأره سفح مسا كييافلا ان نيونتو ناوكسي "قطعا ' نوقابلاو ءاهتم لاح "و رهاظ ف هريهضلا ال افاعي

 :ف65 سابع نبا نعو «كاحضلا نع لقن اذك :ةروصلا نسح يهو (لمجلا ةيشاح) .اه تعن "ةرهاظ"ف

 «كلذ ريغ : ليقف ةمقنلاب كابنع لجعي م ءبونذلا نم كلبلع رثس ام "نطابلا"و «نارقلاو ملابس ضالقلا"

 (نيلامكلا ريسفت) ..هلك كلذ معيل ؛ كلذ ريغو" :فنصملا لاق اذهو



 نامقل ةروس م نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ىّده الوم لِعِرْيَمب هللا ف ليف نم ةككم لفأ يأ سائلا َنِمَو .اهريغو ةفرعملا يه

 هللا لّزنأ م أوعِبَتأ ِمُهَّل ليِق اَذِإَو .ديلقتلاب لب هللا هلزنأ 2 :ريبلا يسن 9 لوسرب

 ٌنطيْسلا ناك َّوَلَو هنوعبتي أ :ىلاعت لاف اكل ديف ك5 ام يق ْعِبَتَت لب أوُلاَق

 لبقُي يأ ِهَآ كإ :ههجو مِلْسُي نمو .ال هتابجوم يأ /2) ٍريِعَّسلا ٍباَذَع ل ْمهوُعْدَي

 ذلا قثوألا فر طلاب نول ةوْرُعْلابَكَسْمَْسَآ ٍدَقَف دحوم يح َوُهَو هتعاط ىلع
 دمحم اي كلن الق َرفك نَمَو .اهعجرم 2 روُمأْلآ ُهَبِقدَع هلأ لِإَو هعاطقنا فاخي ال
 52 روُدّصلأ ٍت ادب ٌميلع هَل َنِإ اولْيع امي مهتتتتف هفحوم اكيلإ هرفكب متق ال هُرْفُك
 9 2 ا م و مهتايح مايأ ٌدليلق ايندلا يف حُهْعََمُت .هيلع زاح : هريغك اهبف اهييأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغ لاق امك قلخلا نسحو :«بونذلا رتس معيف :هريغو كاحضلا نع لقن اذك :ةفرعملا يه

 هللا ف 5 يببلا نولداجي اوناك ءمهوذح اذح نمو فلخ نب يبأو ثراحلا نب رضنلا يف تلزن :سانلا نمو

 مهوعبتيأ :ريدقتلاو ؛لاحلل طرشلا اذه نأ ىلإ ةراشإ هيف :هنوعبتيأ (يواصلا ةيشاح) .ملع ريغ نم ءهتافصو

 .باذعلا ىلإ مهايإ ناظيشلا ءاعد لاح يف يأ مهوعدي ناطيشلا ناك ولو

 ىلإ مهايإ ناطيشلا ءاعد لاح يف ؛مهءابآ هيلع اودجحو ام نوعبتيأ يأ «لاحلل هيف واولاف :خلإ ناطيشلا ناك ولو

 فوذحم "ول" باوجح :يضاقلا لاقو .يرشخمزلا هلاق اذك «ناطيشلا ىلإ "هنوعبتي" يف ريمضلا لعجي دقو .باذعلا

 راشأ امك يراكنإ ماهفتسالا نإف ؛ءاشنإلا ىلع رابخإلا فطع مزلي الو ءفطعلل واولا لعجف ."هوعبتي ال" لثم

 مهل نوكي نأ لمتحي "مهوعدي" يف ريمضلاو .كلذك مهاح نوكي نأ يغبني ال يأ "ال" :هلوقب فنصملا هيلإ

 (لمجلا ةيشاح) .مهئابآلو

 نم ؛لكوتلاو ضيوفتلا وه "ىلإ" ب هتيدعت دنع مالسإلا نعم نإف :دارملاو ؛مزاللاب ريسفت :هتعاط ىلع لبقي يأ
 ف يأ :نسحم وهو (نيلامكلا ريسفت) .هيلع هرش ارشب لبقأ هللا ىلإ هرمأ ضوف اذإف «نالف ىلإ عاتملا تملسأ
 (نيلامكلا ريسفت) .يدحاولا هيف عبت ءنمؤم "دحوم" :فنصملا لوقو .يرشخمزلاو يوغبلا رسف اذك ؛هلمع
 قهاش نم ىلدتي نأ دارأ نم لاحب عيطملا لكوتملا لاح لثم .هعاطقنا فاخي ال يذلا قثوألا فرطلاب :ىقثولا ةورعلاب
 (نيلامكلا ريمسفت) ."فاشكلا" يف اذك .هعاظقنا نومأملا ؛هنع يلدتملا لبحلا نم ةورع قثوأب كسمتف «لبج

 (لمجلا ةيشاح) .دبع لكل وحرم هنإف ؛هناحبس هللا بناج وهو :قثوألا فرطلاب



 نامقل ةروس ية نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 فكن

 هنع نودجبي ال رانلا بتاع وهو | 9 ظيلغ بِباَذَع نإ ةرخآلا يف مهزطشطت م

 نون هنم فذح يا كلوفيل سرالاو بوُمشلاَقلع ّن مقاس مسق مال نيل .اصيخت

 روهظ ىلع ب ُدَمَحْلا لق نينكاسلا ءاقتلال ؛ريمضلا واوَو «لاثمألا يلاوتل ؛عفرلا

 ىف ام ِهلِب .مهيلع هبوجو 2: َنوُمَلَعَي ال ْمُهْرَتَكَأ َلَب ديحوتلاب مهيلع ةجحلا
 ف هللا نإ هريغ امهيف ةدابعلا قحتسي الف اوفو اقلبخو اكلم شوا توسل

 دق ِةَرَجَش ني ضرألا ىف اَمَأْوَلَو .هعنص يف دومحما (ز ُديِمَحلَأ هقلخ نع نعل
 1 5 ا ردع "# 2 ١ --

 ١ 22 ت2 4و ةنضرو دادم رحضأ ةَعْبَس -هِدْعَب نِم هُهُدَمَي نأ' مسا ىلع فطع ْرَجَلاَو

 2 رحبلا ءام فتعع يا

 مآ

 اذإ نموملا نأ امك ايندلا يف ال ةرخآلا يف ممل نوكي امنإ ظيلغلا باذعلا نأ ىلإ ةراشإ "مث"ب ىتأ :مهرطضن مث

 (يواصلا ةيشاح) .ةحلاصلا هلاهمعأل ءازج كلذ سيلف .معنلا عاونأب ايندلا ف معن

 فودذحم لعفب لعاف هنأ ىلع امإ ,عوفرم ةلالحلا ظفلو .ةدعاقلل طرشلا باوج فذحو مسقلا باوج ةلمدلا :هللا نلوقيل

 كارشإلا نأ نودقتعي لب يأ :نوملعي ال (يواضلا ةيشاحإ .نهل قلاخلا :هريدقت فوذحم ربخ وأ هللا نهقلخ :هريدقت

 ؛مهيلع ديحوتلا بوجو يأ :مهيلع هبوجو (يواصلا ةيشاح) .هدحو هلل قلخلا نوبسني موك عم هللا ىلإ برقي
 ,هلبق ام ةجيتن اذه :خ2! تاوامسلا يف اه هلل (نيلامكلا ريسفت) .مهل مازلإ كلذ نأ نوملعي ال :هريغ هلاق ام رهاظلاو
 (يواصلا ةيشاح) .اه كلاملا هنأ ققحت ءاط قلاخلا هنأ تبث ثيحف يأ

 رف «عطقنيف دفني نأ كشوي دمحم هب أي امو نآرقلا نإ :اولاق نيك رشملا نإ :ةداتق لاق :2 ! ضرألا يف امنأ ولو

 لوسر اولأس نيح «مهل اباوج دوهيلا يف تلرن :لاقو

 ام رئاسو ةاروتلا ملع نأ نيعي ؛ءيبش لك ملع اهيفو ؛ةاروتلا انيلإ لزنأ دقو «(85 :ءارسإلا) داي الإ هلعلا نمشي

 . نايبلا حور' خرم ءمللا ىلع رفع نماةرظق ةنكل يهيلإ ةيسنلاب اريك ناك نإو:ةقرعلاو ةمكنلا نم قاسنإلا يو

 نوقابلا أرقو .ورمع يبأ ةءارق ىلع اذهو .هدمي رحبلا نأ ولو :ريدقتلاو ,"ام" وهو يأ :"نأ" مسا ىلع فطع
 هربخ أدتبم وأ ءتبث ول يأ ءرمضم لعفب ةيلعافلا ىلع عوفرم وه ذإ ؛اهومعمو "نأ" عضوم ىلع افطع ؛عفرلاب

 ةاودلا دم نم هيف بصنيو ديزي يأ :هدمب (لمجلا ةيشاح) .ادودمم رحبلا نوك لاخ يف ينأ لاح ةلمجلاو ؛"هدمب'"

 /نيلامكلا ريسفت) .ةدادم اذ اهلعج نأ

 "هدعب نم" :هلوق يف ريمضلاو «ءاملا عضومو ناكملا نيعمب رحبلا ىلإ عجري هيف لصفنملا ريمضلاو ءهدمب' لعاف :رحبأ ةعبس

 5 ةعبسلا ددعو فلا .شتف ىلع لمح نا أ نكحيو مادختسالا هحججو ىلع عاملا عم انهيأ رحبلا ىلإ عجري

 نآ

 امو زل نع هولأسي نأ شيرق دفو اورمأ وأ دعي هلل

 يلا



 نامقل ةروس 4١ دورتسلاو ىداغتا رجا

 ال و ,دادملا كلذب ذب مالقألا كلتب اهينكي .ةلاسراس نع اه رمل هلأ ملك ٌتَدِف 2
 اس ل

 2: ٌميكَح ءيش هزجعي ال زيَِع هلأ َّنِإ ةيهانتم ريغ ىلاعت هتامولعم نأل ؛كلذ نم رثكأب

 اقل ٍةَدِحَو سْفتك لإ ْمُكْدْعَب اَلَو ْمُكفلَح ام .هتمكحو هملع نع ءيش جرخي ال

 لك رسبب 19ه عرسص لك عمي ةينالل از دوكبف "نا :ك" ةملكب هنأل ؛اثعبو

 ىف ّللآ لعد ُحِوُي هللا أَّنَأ ابطاخم اي ملعتّرَت ْرَلَأ .ءيش نع ءيش هلغشي ال ءرّصَبُم
 ٌرْحَسَو رخآلا نم صقن امب امهنم لك ديزيف ٍلْيْلأ ىف هلخدي َراَهَتلآ ُجِلوُيَو ِراَهَتلآ

 راق دمت ذب ل هل ل ريش هلا جسم هكلف يف ىرَج امهنم كك َرَمَقْلاَو مشل

 .هل ارب نوكي نأ ميقتسي ال "امالقأ" نأل ؛بضنلا ريدقت ىلع "رحبلا" :هلوقل ربح ةلمجلاو ءرصحلل ال ريثكتلل -

 (نيلامكلا ريسفت) .انركذ امك ؛عفرلا ةءارق ىلع لاحو

 وأ .طرتشلا ءافتنالا باوتلا ءافتنا نما :نوهشملا اهانعم تسيل انهها "ول"و "ول" باوحج :هللا تافلك تدفن اه

 ريسفت) .لبقتسملا ف طرش فرح وه وأ «باوجحلا توبث ىلع ةلاد يه لب ؛تاملكلا دافن اهئاضتقال ؛سكعلا

 ! هتامولعم نع امي ربعملا" :هلوقو .ىلاعت هتاذب مئاقلا ءيسفنلا مدقلا همالك يأ "خإ هللا تاملك" :هلوقو (نيلامكلا

 :ةثدحملا ظافلألاب نوكي امنإ ريبعتلا نأل ؛لاحم .هب ريبعتلاف آلإو ءهب ربعي ناك ول يأ ءريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع نعي
 . رضحني 9 ىهانتي ال هتاذ دح يف معدقلا مالكلا نك 31 | امي ربعملا" :هلوقب ةحاح ال هلك اذه دعبو

 ضرألا يف ام نأ ولو :قعملاو ءاهباتكب تدفن ام :هريدقت ءارامضإ مالكلا يف نأ ىلإ ةراشإ هيفو :مالقألا كلتب اهبتكب
 (نيلامكلا ريسفت) ."هدع' :هلوق دادملا ركذ نع نيغأف «تدفن ام هللا مالك انه بتكي دادم رحبلاو ؛مالقأ ةرجش نم

 (لمجلا ةيشاح) .تهانت الو تدفن ام ذادملا كلذدبو مالقألا كالدز تنقع ول يأ ءاهبتك .ببسب يأ :اهبتكب

 ةغضم م“ ةقلع مث ةفطن :اراوطأ انقلح هللا نإ :ُتص يبنلل اولاق ةعامجو فل نب يبأ نأ :اطوزت ببس :مكدعب الو مكقلخ ام

 قلخ لب ؛ءيش هيلع بعضي ال هللا نأ :نعملاو «تلزنف «ةدحاو ةعاس يف اعيمج ءاديدج اقلخ ثعبن انإ :لوقت مث ءاماظع مث

 ثعبو «ةدحاو سفن قلخك الإ يأ :ةدحاو سفنك الإ (يواصلا ةيشاح) .اهثعبو ةدحاو سفن قلخخك هتمرب هثعبو ملاعلا
 (كرادملا ريسفت) .نأش نع نأش هلغشي الف ؛ريثكلاو ليلقلا ؛هتردق يف ءاوس يأ هب ملعلل فذحف «ةدحاو سفن

 ةراتف ءرشع ىئثالا ىلع ةدئاز «راهنلاو ليللا نيب ةرئاد ثاعاس عبرأ وهو ءرخآلا نم صقن يذلا ءزحلاب يأ :صقن امج

 لوألا يف ربعو ؛"ججوي" ىلع فطع :خلإ سمشلا رخسو (يواصلا ةيشاح) .راهنلا اهديزي ةراتو «ليللا اهديزي
 (يواصلا ةيشاح) .ريخستلا فالخب ددجتم جاليإلا نأل ؛عراضملاب



 نامقل ةروس ؛ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 َنأب روكذملاَكِلَذ 2ٌريبَح َنوُلَمْعَن اَمب َهَللأ نرأَو ةمايقلا موي وه ىّجَسُم ٍلَجأ نإ

 َنأَو لئازلا ُلِظََبْلا ِهْنوُد نم نودبعي ءائلاو ءايلاب َنوُعَدَي اَم ّنأَو تبانلا ٌقَحْلَآ وه هلل

 ىف ىرْجَت نفسلا َكلْقْل َنَأَرَت ْرَلَأ .ميظعلا 2: ُريِبَكَلأ رهقلاب هقلخ ىلع ُنَعْلآ َوه هللا

 لكل اربع تميل فلل ىف نإ ولا# كلذب نيبطاخم اي ركيرمل هللا تَمَعِنِب رقي

 ٍلَلظل اك ع ّجَوُم رافكلا الع يأ مِهَيِشَع اَذِإَو .همعنل 20 ٍروُكَش هللا يصاعم نع ٍراَبَص

 يأ مهيحجني نأب ءاعدلا يأ َنيِدلآ ُهَل نيضلخ َهّللآ اَوَعَد اهتحت نم لظك ىلا لابجلاك

 .ناميإلاو رفكلا نيب طسوتم ةيمقت قتيف رثلا قروش اكل هعم نوعدي ال

 رادغ راثخ لك الإ جوملا نم ءاحنإلا اهتمو آَتِجّياَكِب ُدَحْحناَمَو هرفك ىلع قاب مهنمو

 32ظ000 ب ام يأ ةرماتلا اجاني :هللا معنل (2) روفك

 (يئواضلا ةيشاح) :ءاهتنالل ؟ىلإ"و ماللا:نأل ؛اننقت ماللاب "نمزلا"و "رطاف" قو :"ىلإ"بي انغزيغ :ىمسم لجأ ىلإ

 قلطم لوألا ىلع يرجلاو :رهشلا رخآ ىلإ رمقلاو ءةنسلا رخآ ىلإ سمشلا ؛مولعم تقو ىلإ وأ :ةمايقلا موي
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ عجري نأ ىلإ ةنيعم ةطقن نم ةكرحلا يناثلا ىلعو .ةكرحلا

 ةياغو هتردق رهاب ىلع رخاآ داهشتسا :2! كلفلا نأ رت ملأ .رك ب يب ريغ نييفوكلاو ورمع يبأل ةيتحتلا :ءايلاب

 هنأ ؛قوف نم ءاطغلا نيعمم ءاشغلا نم يشع عي :رافكلا "ابع (د وعسلا يبأ ريسفتإ .ةفاعثإ لومتو ةئمكح

 وأ لبج نم كلظأ ام لك :ةلظلا عمج :للظلاك (نيلامكلا ريسفت) .نايتإلا نعمت نايشغلا نم ال ءانهه بسانملا
 اذا

 دا

 (بيطخلا ريسفت) .باحسلاك :يبلكلا لاقو «لتاقم هلاق :لابججاك (نيلامكلا ريسفت) .اهريغ وأ باحس

 «لوزنلا ببسي اقفاوم نوكيل ؛ديحوتلا نم هيلع هللا دهاع ام قوملا لدعلاب دصتقملا ريسفت بسانملا :2! طسوتم

 :ةمركع لاقف ءفصاع حيز مقءاجف ءرحبلا ىلإ حتفلا ماع بره هنأ كلذو ءلهج يبأ نب ةمركع يف تلزن اهنإف

 ةكم ىلإ ةمركع عحجرف «حيرلا نكسف "هدي يف يدي نعضألو كو دمحم ىلإ نعجرأل اذه نم هللا اناخنأ نئل"

 ضعب هراجرنال ؛هرفك يف اولغي الف يأ :نامبإلاو رفكلا نيب (يواصلا ةيشاح) .همالسإ نسحو ؛ملسأف
 ةلق نم الإ نوكي ال ءرباص ةلباقم ْق راتخلاو ءردغلا دشأ :رتخلا :خلإ راتخ لك (نيلامكلا ريسفت) .راجزنالا

 ”ةيلامكلا ريمقتا) و وحتشلا ةلباشع قا نفكلا نأ اهك' :عريضلا



 نامقل ةروس 0 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ]ايس هيف فرلاو حراج وه ٌدوُلَوم لَو ائيش هيف ءِدَلَو نَع َدلاَو ينغي فرج ال

 يف هلل م لَو مالسإلا نع اَيْنَّدلَآ ٌةوَيَحْلآ ْمُكَنَرْغَت اَلَق ٌقَح ثعبلاب هللا َدَعَو

 كلْرَتُيَو موقت م ٍِةَعاَسل ُهلِع ,هَدنِع هللا نإ .ناطيشلا م29 ُروُرَعْلا هلاهمإو

 الو ءىثنأ مأ ركذأ ريالا ى ان دلعي هملعي تقوب ٌتِيَعْلا ديدشتلاو فيفختلاب

 ط1 ل ىلاعت هللا ريغ ةثالثلا نم ًادحاو ملعي

 :هلوقل حراشلا هردق ءردقم امهنم لك يف دئاعلاو «"اموي"ل تعن نيتلمجلا نم لك :هدلو نع دلاو يرجي ال

 ندألا ىلع ىلعألاب هبنف «دلاولاو دلولا امهو «ةبحماو ةقفشلا ةياغ يف نيصخش ركذ هللا نإ :ةيآلا نيعمو «"هيف"

 قىح هيلع امل ؛هدلاو نع يرجي دلولاو هتقفش . لامكل ؛ايندلا يف 5 نع يرجي دلاولاف ؛ىلعألا ىلع ندألابو

 لك" :امهه سابغ نبا لاقو ؛ديعب الو بيرقب متهي الو «يسفن :لوقي ناسنإ لكف ةمايقلا موي ناك اذِإَف «ةيبرتلا

 (لمجلا ةيشاح) ."هسفن همه ئرما

 هنأل ؛ةركن وهو هب ءادتبالا زاجو ؛"دولوم" ربخ ةلمحلاو ؛هربخ '"زاج"و «ناث ًادتبم وهو ءأدتبم :خلإ دولوم الو

 «ربخلا هدعب امو ءأدتبم هنأ :امهدحأ ,نيهجو هيف اوزوج "دولوم الو" :هلوق :"نيمسلا" يفو .يفنلا قايس يف
 .دوؤم ضاق يأ :زاج وه (لمجلا ةيشاح) .هل ةفص ةلمجلا نوكيو ."دلاو" ىلغ فوطعم هنأ :ياثلاو

 وه :ليقو .هدعب ام هربح يفنلا هغوس ءأدتبم "دولوم الو" :هلوق نأ ىلإ عيمؤي "هيف" ظفل فنصملا ةدايز :لإ هيف

 :هلوق .ائيش ايندلا يف هدلاو نع زاج وه دولوم هيف يرجي ال يأ ؛هل ةفص ةهدعب ةلمجلاو ؛"دلاو" ىلع فطع

 ,ةرفغملاو ةبوتلا مكئجري نأب يأ :رورغلا هللاب (نيلامكلا ريسفت) .نيهجولا ىلع نالعفلا هيف عزانت "ائيش"

 تمحي يأ كقانضملا فادح مالكلا فو لا هس يأ "هللاب" هيلز (يواضيبلا ريسفت) .يصاعملا ىلع مك رسجيف

 (لمجلا ةيشاح) ."هلاهمإو هملح ف" :هلوقب هل ر رانثأ امك هللا ملح

 يف بحلا تيقلأ دق انأو ؟ةع اسلا قيم ع يبنلل ورمع نب ثراحلا لاق امل تلزن :ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ

 يأب تملع دقلو ؟ادغ هلمعأ ءيش ار ”ىثنأ مأ ركذ اهلمح لهف ؛لماح قأرماو ؟رطمت ءامسلا مف «ءضرألا

 ةزمحو ريثك نباو ورمع يبأل لازنإلا نم يأ :فيفختلاب (يواصلا ةيشاح) ؟تومأ ضرأ يأبف ءتدلو ضرأ
 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ليزنتلا نم يأ "ديدشتلاب" :هلوقو ءيلعو
 حج هب هريغ ملع مدعو رومألا هذمب هناحبس 09 «نارمأ انهه دوصقملا ناك امل :ةثالثلا نم ادحاو

 يف هنايب نع مب تكس امل رسفملا ضرعت ءسكعلاب اهدعب اميفو «ىناثلا نود لوألاب ةيآلا يف لوألا ةثالثلا رومألا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعضوملا

 را



 ةدجسلا ةروس 4 نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ناسا

 7 ه- نحر ع0 يال خخ رص م تار د 22
 سفن ىردت امو هللا هملعي ه ( رش وأ ريخخ نم ادغ بسك اذام مق ىردت امَو

 ل

 ىور .هرهاظك هنطابب 3: ٌريِبَح ءيش لكب ميِلَع َهّللا َنِإ هللا هملعيو ُتوُمَن ضّرأ ّىأب

 ةدجسلا اهيف كد يلا

8 

 ا كاوا ب

 م عنام الف ءءايلوألا ضعبو ءايبنألاك هنم عنام الف دبعلل هللا مالعإب امأو ءاقاذ ثيح نم يأ :سفن يردت امو

 نم رصتخم) .يلولل ةمارك و يببلل ةزجعم نوكتف «تابيغملا هذه ضعب ىلع نيحلاصلا هدابع ضعب علطي هللا نوك

 هللا نإ" ةهلوقب ةروكاذملا ءايشألاب هّملح الوآ صصص ال لاعت هللا نأ لإ روش :لإ ميلع هللا نإ (قواضلا ةيشاح

 .طقف ءايشألا رهاوظب املع هملع سيلو ؛ءيش لكب اقلطم ميلع وه لب ءامب صتخم ريغ هملع نأ ركذ "لإ هدنع

 (لمجلا ةيشاح) .اهنطاوبو ءايشألا رهاوظب ريبخ وه لب

 ميملا حتفب حتفم عمج لوألا ىلعو «ةراعتسالا ةهج ىلع تابيغملا ىلإ هب لصوتي ام وأ هنئازخ يأ :بيغلا حتافم
 هذه نأل ؛اهيلع رصتقا :ةسمح (نيلامكلا ريسفت) .حاتفملا وهو رسكلاب حتفم عمج يناثلا ىلعو «نرحخملا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .دئازلا يفني ال ددعلا نأل وأ اهملع نوعدي ىلا يه ةسمخلا

 هي ةاري "ملأ" نإ ؛"يحللا" نع ربح هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةسمخ هيف "باتكلا ليز * كمسلا ف ع أدتبم

 هلل ؟" ليت" اهيفب لماعلاو + "بانكلا" عم لامع "هيف هبيز الكو «لزنما قيعع "ليدنتلاو 6قارقلا لضعبو اةروسلا

 لماعلا و اريك هعوقوب "هيف" ىف: ريمتلا وقل هرقل نأ“ و اه < + اعلا :بر. نيم" و :ردضم

 نم لاح 'نيملاعلا بر نم'و ؛هربخ "هيف بير ال"و ءأدتبم "ليزنت" نوكي نأ تل .رارقتسالا وأ فرطظلا هيف

 :لمعي الف هنع ربخأ دق ردصملا نأل ؛"ليرتت"ب قلعتي نأ ديت زوجي الو: "هيف" قف: ريمضلا

 بير ال" نوكي نأ :عبارلا .ضرتعم وأ لاح "بيرال"و ؛هريح "بر نم"و ءاضيأ أدتبف "ليزنت" نوككت نأ :ثلاثلا

 6-00 ل" كلذكو عرمصم أدتبم ريح 0 نوكي نأ :سيماؤلا لي رافت بما ني ربخ "تيملاعلا بئر هو "هيف

 "يب جوعا نكي نأ 1 :"ليزنت" نم نيلاح انوكي لا روجخو ءاهنسا ف ةلقتسم ةلمهح لك نوكيف فو نم" كلذكو

- 

 (لمجلا ةيشاح) .ضرتعم "بير ال"و «لاحلا وه



 ةدجسلا ةروس ظ هه نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 رب 0 3 روم يق قا 50 1 2 3” ب وم 5 5

 وه َلَب ال دمحم هئّرتفا ترولوقي لبمأ .كاث ربخ 2: نيِملعلا بر نم لوأ ربخ
 نا لا دع اجو يت ر دس

 يي يسو هير هنت ديب ينسي

 ثيدح يف اذك

 مك ام يب ,قيلب ءاوتسا «كلملا ريرس :ةغللا ف وهو شرعا ىلَع وتس م 5 ةغمتلبا
 نس نيم هنايب رم

 مودع الَو رضان يأ "نم" ةدايري "ام" مصا نو نم هريغ يأ نود نِّم ةكم رافك اي
 ىلإ ءامشلا 2 ل رو .كونمٌوتف اذه تف نورك لَكَ وأ هباذع مكنع عفدي

 ايئدلا رمأ يأ |

 هاو هاون هاهو ةامنال هووتساو هام ف ةترافئافرو «يوعرو جم ..,يدتلاو رمألا جرب جري ايندلا ةدم ضزألا
 ايندلا عءانف دعب ةعاسلا غايق ىلإ -

 (يواصلا ةيشاح) .ربخلا ريمض نم الاح نوكي نأ حصيو «ءعضوملا اذه يف بيراعألا نسحأ اذه :خإ ناث ربخ

 نولوقيأ لب :هانعم ةزمهلاو ؛"لب" ئعم. ةنئاكلا ةعطقنملا يه "مأ" نأل 25 دمحم هقلتحا يأ :هارتفا نولوقي مأ

 (كرادملا ريسفت) .هنم تايآ ثالث لثم نع مهئاغلب زجع يف هرمأ روهظل نس اميجعتو مقوفلاب اكنإ «هارتفا

 اراكذإ هدمحم هقلفخا ينأ هارتفا نولوقيأ لب :هانعم ةزمهلاو :"لب" يعمي ةعطقتم "ما" نأ ىلإ ريشي :نولوقي لب
 :هلوقب قحلا هنأ تابثإ يراكنإلا ىلع برضأ مث هنم ةروس لثم مهئاغلب زجع يف ,؟ روهظل ؛هنم ابجعتو مهوقل
 نأ حصيو «هتيقح تابثإ ىلإ هنع ءارتفالا يفن نم يلاقتنا بارضإ :قحلا وه لب (نيلامكلا ريسفت) ."قحلا وه لب"

 بارضإلا نم نآرقلا يف ام لك" :مهلوقو .قحلا وه لب ءاولاق امك وه سيل :ليق هنأك .مهوقل الاطبإ نوكي
 ةلمحلا نم رصحلا ديفتساو «هريغل هنع جرخي ال قحلا يف روصحم نآرقلا نأ :نيعملاو ءاذه ريغ ىلع لمحي "يلاقتنا

 (يواصلا ةيشاح) .نيفرطلا ةفرعملا
 :ىق سابع نبا لاقو لي دمحم لبق ريذن مهتأي مل ءةيمأ ةمأ اوناك :ةدانق لاق :"اموق"ل ةفص ةلمجلاو :ةيفان ام
 نوضوفيو هباشتملاب نونمؤي نيذلا فلسلا قيرطل ةراشإ اذه :هب قيلي ءاوتسا (نيلامكلا ريسفت) ."ةرتفلا ف كلذ"

 دحأ وه ذإ ؛رهقلاو ءاليتسالاب ءاوتسالا نولوؤي :فلخلا ةقيرطو .رسفملا هكلس اذلو ءملسأ وهو ىلاعت هلل هملع

 مهل سيل يأ "عيفش وأ يلو" :هلوق نم الاح نوكي نأ لمتحي :هنود نم مكل ام (يواصلا ةيشاح) .ءاوتسالا نعم

 هيلإ نيزواحم مكل رقتسا ام يأ ؛"مكل" يف رورحملا نم الاح نوكي نأ لمتحيو «هللا ريغ هنوك لاح عيفشو رصان

 (نيلامكلا ريسفت) .عيفش هتعاطو هاضر يأ
 يذلا قباسلا ءاضقلا اهرمأ ريبدتب دارملاو ءاهيف عقت يلا رومألاو ءاهاحو اهأش يأ ايندلا رمأ يأ :خلإ رمألا ربدي
 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) .صاخ بيترت ىلع تادوجوملا ماظنل ةيضنقملا ةيلزألا ةدارإلا وه
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 رع تن د

 ريدبمت# لاي ةرؤس "9 ءايندلا يف 2: ةوتتن امو ومستلا هرادقم 0
2 

 دج ركل قلاخلا للا :تيدنللا نق عام امك ءايئادلا :ق 0 ةالض نف هيلع
 * د

ح امو قلخلا نع باغاس يأ ةَدَهْسلَاَو بيَعْلا
 ...(2) ميِحَّرلا هكلم يف عينملا ٌريِزَعلا رض

 ا ل : ٍِ 1 1 - 5 0 ع : 1 1 لا ١ ع الز

 وهو ؛ ل ودعت م ةديس فلا ةقفاسم ُِق لمعلا ار لا ل نا يأ غل هذعت مث ةشمس + 3 ويلا كلذ رادعم

 ةئاميسم ها 5  معيو هةنعم ةئتامسف+ ة روس 35 لاق عةيس ةلايئسفع كلا 5 هج قاف
 ريمص# لأ ظ رسمى نارك قا كف هريس ضرالاو لاي بؤق «موي

- 

 ىيعملا  اضاخح نة كيف ةفانقلا ما مويلا نم حراشلا داره ن 9-5 عوبكلا سييفتلاو 2 كلا رادعم وهف ع فس

 زوو «باسحلاو رشاب تاقولحملا قف فرضتلا ىأ ريبدتلا و (ايندلا عانق كعب . أ رمألا عججري ( م «ةريدقت ىلع

 ناك" انه هلوقف .ةنبس فلأ ةرادقه ناك يذلا :مويلا كلذ يف عقي امم كللذ ريغ و ميعنتل جيعتتلا و بيدعتلا و لاتهعألا

3 5 | 1 1 5 0 ١ 

 هني دقلا قي" ة!لايبا مس ف ىلاعت هلوق عم «لكشم "ةنس فلأ هرادقم
 اننا

 1 : ١ م - 3
 هيف ةمايقلا عوي نأب ضعب عفدو .

 | ا 2 -

 . لماتف عةةنيس لشلا 0 ةرادقم نه هدم ف عاةنيش فلا ةراذقف أه ةنمف يعايأ

03 3 

 هلاوهأ ةدشل ؛ةمايقلا مويءافلأ نيسمخب وأ فلأب رادقملا أ وهو "ةنس فلأ نيسمح" :"لأس" ةروس يفو :ايندلا يف

 .ةقس كقلا رادقم رصقأ مهضعب ىلعو ع ةنيس قل نيسم :رادقم لوطأ مهصعب ىلع ندحَف ؛رفاكلا ىكإ ةيسنلاب

 .ةنس فلأ نيسمح :هلوقب اذك و دوقعلا ةياٌق اهنأل ؛ةلاظتسالا اهي ديرأ راسا ياساما سيلا + ليقو

 ليعأ هيعاطق ولو «ايندلا ءايأ نم دحاو عووي قاحامبلا ىلإ هجورعو ؛ايندلا ريبذدتب ف يىحولاب كللملا ل هن ةائعم ١ اكو
 ل

 بسس هلك جو ١و لوزنلاف ةئامسيمخ وو ضرألا نيب ةفاسملا نأ ؟ ةننَس تفل 2 الإ هعطقي م هدا "حب

 ا 1
85 

 تكا رويس هيث اهو عاملا إ ريمض اذه ىلعف عدحاو موي يف اك وعطقي اةداللاو غةئنس فلا 5

 5" 50 ؛ - ا + : : ء ا 1 باول ب00 3 ا

 فلا 2-0 نع اكسب هنأ نأ سابع ن نع 1 كاحيضلاو ا / دهام نع 5 وهلم بة اده ف ليات ماقم

 (نيلامكلا ريسفت) :"ملغأ ال ام هللا باتك يف لوقأ نأ هزكأو:: ىعن ام يردأ ال للا اهامس ءايأ" :لائقفا ةةكس

 وك ذملا ددعلا ال ءهنم فيوحتلاو هلوط ا 5 نيسمخلا - فلألا ركذ نم ةارملف يأ :هلاوهأ ةدشل

 مما ا م ع م 3 2 أ م 6 5 0 ع | بيغلا ماع ل امحجا ةيشاح) .هص وصخ

 3 0 " 1 1 5 ' : ١ ١ 5 1 وح

 ِك هتعص و !كتيش ميح رلا درا هأ عناتعت ها عنا .حغ يفسح ع :يرعلا' 8 ةهريجت "هلاع"و ءأدتبم

 أ ب ريب * ا كل

 مح 1 ع دةدعا أ ٠ خب ااه : 0 . 1 : ال 3
 ىلع اهخح رخو ئةب داثلا ع : ىلع ل كي ارقو . ميش الترس ريجخ ميحرلا زيرزعلا" ما مه ريد



 ةدجسلا ةروس 4 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 0 ٍِ ص : ظ 1 2 ع 5 5 8 0-7 5

 انف وكسناو ءةفص ايضام العف ماللا حتفب .هقلخ ءّىْس لك َنسحا ىدذلا .هتعاط لهاب

 2000 عا رج 2 كدحما ني نَ - ا اولا اد #1 عر 5

 راب
 يأ -ِدِحوُر نِم هيف َحَفَنَو مدآ قلخ يأ ُهَوَس مث .ةفطنلا وه فيعض (2) ٍنيِهّم ءآَم نم 0

 عامسألا نعم. َعَمَّسلا هعيرذل #0 ادانقح قاك نأ كعب اساتسح ايحح لاح

 اَولاَقَو .ةلقلل ةدكؤم ةدفاز "ام" 2 وُرُكْفَت ام ًاليِلَق بولقلا ةَدِيقَألآَوَرَصَبَألآَو
 ىَفَل انِأ | اميارتب ؛ اطلتخم ابارت انرص نأب اهيف انبغ ضر ىف اَنلَلَص اَذِوأ ثنعبلا وركفم أ

 امهنيب فلأ لاحدإو «ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتب ءراكنإ ماهفتسا ؟ ديِدج ٍقلَخ

 2 َنوُرِفك ثعبلاب َحِبّبَر ٍءاقلب مه ّلَب :ىلاعت لاق «نيعضوملا يف نيهجولا ىلع

 ىلع "ميحرلا زيزعلا" ضفحخو "ملاع" عفرب :ديز وبأو .بيغلا ملاع ىلإ يأ ؛بيغلا ملاع هيلإ ربدملا رمألا جرعي مث -
 امهتيب ةلمخللا نوكيو ةاضيأ "هيلإ" يف ءاهلا نم نالدب "ميحرلا ريرعلا"و. ءاريعو ادعم "ماع كلذ" :نوكي نأ
 (لمتلا ةيشاح) ..اضارتعا
 امأف ءاهحتفب كوقابلاو :ماللا نوكسب رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرق "هقلح" :"نيمسلا' يف :ايضام العف

 5 عيب ل اك " ىلإ كتاع ريهيشلاو «لاهتشا لن يب ل اك" نم الدب "هقلخ" نوكي نأ : :اهدحأ هج وأ اهيفف ىلوألا

 تيس "نسا" نيعمو (ىلاغت يرابلا ىلع دئاع ريمضلاو + لك نع لك لدي هنأ :ىاثلا .لوادتملا روهشملا زه اذه

 نمضي نأ ىلع ءايناث الوعفم "هقلخ"و ءالوأ الوعفم "ءيش لك" نوكي نأ :ثلاثلا .ةنسح اهلك تاقولخملا يأ

 وسب و لوعفم "هقلخ" و .مدق ايناث الوعفم تلا ل 5" نوكي نأ عبارلا .مهأو ىطعأ ابعم ' يع"

 فاضملا وأ فاضملل ةفص ةلمحلاو .لعف اهيف "قلخ" ف ةيناثلا ةءارقلا امأو .فرعو مهلأ نيعم "نسحأ"

 (لمجلا ةيشاح) .هترورحبو لحما ةبوصنم نوكيف
 ؛لسنلا ىلع ادئاع نوكي نأ حصيو «مدآ ىلع دئاع "هاوس" يف ريمضلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ مدآ قلخ يأ
 .ةغضم مث ةقلع مث ةفطن ناك ثيح «دامجلا هبشي ناك نأ دعب اهرّوصو محرلا يف هءاضعأ ىوس :ىعملا نوكيو

 خفن املف ءيحلا عم نوكي امنإ باطخلا نأ ةتكنلاو ,«باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف :هتيرذل (يواصلا ةيشاح)

 ةيقحتب'" :هلوقبو «"راكنإ ماهفتسا" :هلوقب قلعتم :نيعضوملا يف (يواصلا ةيشاح) .هباطخ نسح حورلا هيف
 (لمجلا ةيشاح) ."ديدج قلخ يفل انإ"و "انللض اذإ" :امه ناعضوملاو ؛'خلإ نيتزمهلا



 ةدجسلا ةروس 4 رب نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 مكبر ناارخ ! مكحاورأ صضبسب يأ مكب لك عدلا تملا كَل يسأل "اق

 نورفاكلا توُمرجملا دِإ ارت قلق ٠ .مكلامعأب الو ءايحأ مه يبو

0 

 اهل يت َلَمعَت ايندلا ىلإ | انتج هيف مهانب ذك اميف لسرلا قيدصت كنم اَنْعِمَسَو

 اريقأ تيأرل "ول" باوجو .نوعجري الو كلذ مهعفني امف «نالا 0 0 و ان

 رايتخاب ةعاطلاو ناميإلاب يدتهتف اًهدَدَه سفن َّلُك اَنْيَتأَل اَْثِس َوَلَو :ىلاعت لاق .اعيظف
 2: ترييمجا ساكلاو نحلل ةحجلا ترم َمكهَج َنألمألا وهو ىتي ُلَوَقْلاَّقَح َنكِلَو اهنم

 عأ اذنه و ءآعل دتيست امي باذعلا آوقوذق :اهولخد اذ ةكَرخلا مه لوقتو

 ”ذ”11111ذ1 11 رك نإ هب نابإلا ىككرمي

 لسرلا هنأ :عضوم يفو «ضياقلاو يقوتملا وه توملا كلم نأ انهه ربخأ ىلاعت هللا نأ ملعاو :توملا كلم مك افوتي

 ةكئالملاو ؛حاورألا ضيفي عاولل ةللم نأ آلا قبب عمجلا هجوف «ىلاعت هللا وه هنأ :عضوم فو (ةكئالملا ىأ

 ءعيمج حاورأل ضباقلاو «ةقيقح لعف لكل لغافلاف ءحورلا قهزي ىلاعت هللاو هرمأب نولمعيو نوجلاعي هل ناوعأ

 (نايبلا حود) .طئاشو هناوعأو تكن وم ا كلف نأ عمّللا وه قئالخلا

 فردي نحف ول :ئيعملاو عماللا ةلزينم ل ريق وهو ؛بطاخي نأ ؛حلصي نم لكل وأ 1 2 يببلل باطتلا :كرت ولو

 امهالك ذإو اولاو .رانلا ىلع مهفوقو وأ نيمرحبلا سكن وه وأ ؛ةلص هيلع لدي ام رق دقو ءاذه يف ةيؤر
 (نيلامكلا ريسفت) .دوجوملا ةلزنم هللا نم بقرتلا نأل ؛عراضملا ىلع لخد امنإو ءيضاملل

 .باوخلا ىلإ جاتحي الف ئمتلل نوكي 3ك زوو :ول (تنيلامكلا نيسفن) :لوقلا يدقتب لاح هنأ نإ نونكي :حلإ نول وقي

 أ ةنجلا نم 5 ندامة :هلوقو .يديعو كيلا يىئاضف بحجوو 5 : يم لوقلا ح (نيلامكلا ريسغشل)

1 6 

 يأ" :هلوق نم مرلي الو .ليق اميف رثكأ جهيم . نيفنهجلا نأل و ريق عاشم ماقملا نأ ؟نحلا هذ ١١( 5 :دوه)
 اذ

 نم اعضمح نع ونلا كلائيذ نم اهنذامُأل : : ىعملاف ؛دارفألا ا اونألا مومع كبعت اند ؛اهبف ناو نسناآلا عض 0
 3 كي ا

 نر هل وق م : : .تاييبلا حور قو : "بيطظنخملا" نم 55 اريقخ مهثتأو :ةنجحا نس (لمجللا ةيشاح) .نيققَحا صعب هوك ذ

 ةاقللاب يأ هدب فامألا كك رعب .رتكأ منه نيستوملا نذل ةسنالا ىلع نخلا مدقو .نبلطا ةهش كلاب "هديا

 (نيلامكلا ريسفت) .كرتلا ببس نايسنلا نإف ؛زاحما ليبس ىلع كرتلا نعم نايسنلا نأ ىلإ ريشي



 ةدحسلا ةووسإ 45 نورشملاو يذاخا رجا

 رفكلا نم (2) َنوُلَمْعَت ْرُشُك ام مئادلا دل باَذَع اوُقوُدَو باذعلا يف مكانكرت

 ادََجس ْاوُرَخ اي اوظعو نه اَذِإ َنيِذأأ نآرقلا اَتِجّياَِب ُنِمْؤُي اَمَنِإ .بيذكتلاو

 جر # تروُربكَتْسي ال ْحُهَو هدمحبو هللا ناحبس :اولاق يأ ِهِهْيَر ٍدَمَحي نيسبلتم أوُحُكَّسَو
 عاجطضالا عضاوم عِحاضَملا نَع عفترت ٌمُهبوْنَح َقاَجَتَت .ةعاطلاو ناميإلا نع

 اًمِيَو هتمحر يف اًعَمَطَو هباقع نم اًفَوَح َمَكير َنوُعَدَي ادحمت ليللاب مهتالصل ؛اهِشْرفب
 8 م21 نم“ نا ويح" هد يب هدم رب >ر ودود تعد ا ا. عي ا
 رقت ام ٍنْيعأ ةّرق نِم مه ئبح َىفخأ آم سفت ملعت الف .نوقدصتي 20 َنوقفنُي ْحُهِقَرَر
 و هدمه عمد هدد مهعم يمد ..مس هاهم عزام ءايلا نوكسي:ةءازق قو :وهنيعأ هب

 هلعج دقو ءلسرم زاخم وأ ةراعتسا وهو «ىلاعت هيلع لاحم هنأل ؛كرتلا ىلع نايسنلا لمح امنإ :باذعلا يف مكانك رت

 ةكيس كيس ْءاَرَحَول :هلوقك وهف ءمهامعأ سدج نم مهءازج دصق هنأ هيلع ةنيرقلاف «ةلكاشم يأ ةلباقم ييرفخخإلا

 مئادلا باذعلا يأ :دلخلا باذع (نيلامكلا ريسفت) .اهنم عنمي ال لوألا لكاشملا نوكو (5 ٠ :ىروشلا) 4اًهلثم

 هللا ن ا :هرقك ىلع رف# نماواقب ىلع ا ل5 هل ةيلست اذه :خ ! انتيآب نمؤي (كرادملا ريسفت) .هل عاطقنا ال يذلا

 ؛هب ظاعتالا مدع ىلع نولوبجم رفكلا لهأو «نآرقلاب ظاعتالا ىلع نولوبحم ناميإلا لهأ نإف ؛نرحت ال :هيبنل لوقي

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ملع يف ناقيرف قلخلاف
 نكي مل نإو هلل دجسيو «هب ظعتاو نآرقلا عمم نم لك حدم ىضتقي هنأب ةيآلا كلت رهاظ لكشتسا :نآرقلا

 ةيآ لك يف نآرقلاب نيظعتملا حدمف ءنآرقلا يف دوجسلا عضاوم تنيب ةنسلا نأب :بيحأو .دوجس عضوم
 ءالاح نوكي نأو ءافنأتسم نوكي نأ زوجي :خلإ 9 ىاجتت (يواصلا ةيشاح) .دوجسلا عضاوم يف نيدجاسلا

 يف ريمضلا نم الاح نوكي نأو ءقةيناث الاح نوكي نأ لمتحا الاح "نوعدي" لعج ذإو ."نوعدي" كلذكو

 امإو هلجأ نم لوعفم امإ "اعمطو افوخ"و و كرت نع عافترالا :يتاجتلاو ؛ءزج فاضملا نأل ؛'مهيونج'
 اهأرق 25 هنأ مكاحلاو دمحأ ىور :خلإ ليللاب مهقالصل (لمجلا ةيشاح) .ردقم لماعل ناردصم امإو «نالاح

 (نيلامكلا ريسفت) ."ليللا فوج يف لحرلا ةالص وه" :لاقو

 لوعفم ةلوصوم "ام" :مهش يفخأ ام (نيلامكلا ريسفت) .ناردصم وأ «نالاح وأ هل نالوعفم :خ! اعمطو افوخ

 (نيلامكلا ريسفت) ."تيفحخأ" عراضم «ءايلا نوكسب "ىفخأ ام" :بوقعيو ةزمحل ةءارق يفو ءفرعت نعم. "ملعت"

 .مهئازج لجأل ىفحأ يأ ."ىفحأ"ل هلجأل لوعفم وأ ءاوزوج يأ فوذحم قلطم لوعفم :ءازج



 ةدحسلا ةروس - 5 نورشعلاو يداحلا عزجا

 نوبهؤملا يأ َندّوَتَسَم الل باق ترا ىف ؟ اًِمْوَم ناك نمفأ (2' 1نوُلَمَعَم أوناك ام

 تكا 5-03

 دعي ام وه الد ئوَأَمْلا تنكَج - َجِهَلَف ِتَحلَّصلا اوليغو اوكمأو ةيثلا ام( .قوقسافللو

 اهزك اق قوأتق بيدكتلاو رفكلاب ا رقسف نيل اعاور جو َنولَمَعَي أوناك امب فيضلل

 م 0 2 ع م رد 2 ت2 8 ينو هى وف ريك < «نتارس_#
 هب متنك ىذلا رانلا تبادع اوقوذ مهل ليقَو ايف اوديِعا امم اوجرخ“ نأ اَوُداَرا

 بدجلاو رسألاو لتقلاب ايندلا باذع يدل اَذَعْلا تره 2 م مهنقي ذنلو ا( . 8

 مكاحلا هأفر امك 0#

 7 يعب نم يأ مهل ةرخالا باذدع ريكا ِتاَذَعْلا , لبق نود ضارمألاو .نانس

 اهدع نصرا * نآ __ ملا َهْبَر تلياغعب رك 3 نيعم ملأ نق 1 .ناعإلا ىلإ و

 لو لقانت فاك ؟هدم“- رو هلضفب وشهو ؛لوبقلاب ايينس اوك و :ةيسسلل وأ ةضواعملل ءابلا :كولمعي - ام

 امهنس ام دعبفأ يأ ءردقم يع ةلحئاد ةرمها 5 ناك نينا ( نيل اامكلا ريسفت) . "هلمعب ةنجلا يك كح لحدي ل"

 ل امجلا ةيشاح )و ل ريسقتلا هيلع يتبل و 0 لأ نع أ واسملا وقتل راكنإلا ةدافإ ع "نوويبسي ل"

 ؛ع زانت امهنيب | ناك ةنأ كلذو عظيغف يأ نب ةيفع نب ديلولاك نوقسافلاو 0-5 ىلعك نوبنم عملا أ :خا دووتسب هل

 يف اوشح كنف ًالمأو ءانانج كنف عجشأو ءاناسل تلتف طسبأ هللاو انأو ؛يبص كنإف ؛تكسا :هد ىلعل ديلولا لاقف

 .رانلا يف دولخلا يف فاك رفكلا درجم نأ ىلإ ةراشإ «تائيسلا اولمعو :لقي مل :للإ اوقسف نيذلا امأو (لمجلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .هب هنرق اذلف «ريثأت نامبإلا عم هلف حلاصلا لمعلا امأو :هعم لامعألا ىلإ تافتلا الف

 اهنم اوجرخي نأ اودارأو اياب نم اوبرق اذإ يح ةمسس ىلإ نوعفتريف ءرانلا بمل مهرضي هنأ ىوريو :اودارأ املك

 نم ةداعإلا اعإ و ءاهيق نورقتسم مهأ ىلع ةلال يلا "وي لف ةملكو . مسكي لعفي اذكهو ءاهرغف نيل نو وهيف :تسيهللا مك رضي

 مكاحلا كاورو .لتاقم نع لعن اي ماظعلا و فيجلا اولكأ وح اعسس . ناشسا (د وعسلا يأ ريسفت) . صعب ل اشاقبط ضعب

 يسم نع لقن 531 «بئاصملاو ضارمألا ةرحجشا لبق شيرف ىلع ماد دقو ,اطكأ قم 3 وعسم نبا مع ةتححسببت و
 ميهاربإو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاثملا ليبس ىلع وهف نفلسلا نع ريسافتلا نم لعن امو ؛فنصملا قار ك انها (ويَمعتلا رهاظلاو

 اهحوضو 2 تايألا هله لثم ن ءىع ضارغعإلا نأ يأ داعستسالل ف ءاقيق ريدي مو 0 اهنع نيود ئأ :اهنع ضرعأ 3

 *فاسح اجعل ل |وقت امك «لقعلا يف | لعيتسم اخ ريك لتلا دعب ىمظعلا ةداعسلاب زوفلاو ؛ليبسلا عاوس ىلإ اهداشرإو اككرانإو

 (كرادملا ريسفت) .زاهتتالا هك رتل اداعبتسا !اهزهتنت مل مث ةصرفلا كلت لثم تدجو



 ةدجسلا ةروس ها نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 اَنَيَتاَه َدَقَلَو تن لاقل ديك شلل ىف يأ َتيِيِرَجُملا َنِم ان هزم ملظأ دحأ ال يأ

 ءارسإلا ةليل ايقتلا دقو 7-2 كش ٍةَيَرَم ىف نكت الق ةارونلا ٌبّدكلا ىَّسوُم

 ل ا 3 3 ليِوَشِإ َنْبَل ايداع ىئّدع باتكلا وأ ىسوم يأ ُهَتلَعَجَو
 همي ممم الجو

 ىلع 1 يعن ارتب سانلا هيل ةداق ىاي ةيناثلا لادبإو نيتزمهلا قيقحتب

 انتينادحوو انتردق ىلع ةلادلا اًنيدياعب أوناكَو ءمهودع نم ءالبلا ىلعو ؛مهنيد

 ندع عدم مدا هجن اوما سمع 6 هي دعس د .ميملا فيقتتو ماللا رسكب ةغارق قر 5 نونقوي

 .منهيلع ةخيحلا موقتل ؛هنيد: ىلع ناك نم دوجوو قلك ىبلا نم هيرق ىسوم ركذ ف ةمكحلا ::بانكلا ىسوم انينآ دقلو
 ردصملاو .الكفع ىسوم ىلإ ةدئاع اهأ :اهدحأ «لاوقأو فالتخا ريمضلا عجرم يف :هئاقل نه (يواصلا ةيشاح)

 ذئنيحو ؛باتكلا ىلإ دوعي ريمضلا نأ :يناثلاو ."بيطخلا" نم ؛ءارسإلا ةليل ىسوم كئاقل نم يأ ؛هلوعفمل فاضم
 حصي ءاقللا نأل ؛باتكلا ىسوم ءاقل نم يأ لوعفملا وأ ءىسومل باتكلا ءاَقل نم يأ ءلعافلل ةفاضإلا نوكت نأ زوحي

 .امهنم لك ىلإ هتبسن

 امدأ الجر ىسوم يب يرسأ ةليل تيأر" :25 هنع ام سابع نبا نع يراخبلا ىورو :ءارسإلا ةليل ايقتلا دقو
 4دئاَقِل نم لزم يف نكت الفؤ :هلوق يف ريمضلا نوك نأ ىلإ ةراشإ همالك فو "ةءونش لاجر نم هنأك ءادعج الاوط

 لاقو «يفح ءافلاب هيف عيرفتلا هجو نكلو ءهريغو ايد سابع نبا نع يور اذك ,#تِلَع ىسومل (1١؟:ةدجسلا)

 :اعوفرم اذ سابع نبا نع يناربطلا ىورو .لوبقلاو ءاضرلاب ءباتكلا ىسوم يقلت نم ةيرم يف نكت ال :يدسلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."هبر ىسوم ءاقل نم ةيرم يف نكت الف ؛ليئارسإ يبل ىده ىسوم لعج"'

 .قئاسلا دض دئاق عمج ةداق :ةداق .سابلإ حراشلا مالك يفف «ةءارق ال ةيبرع زئاج هجولا اذه :خلإ ءاي ةيناغلا لادبإو

 ىععمب فرظ يهو ؛ءازجلا عم اهيف يلا يه انه "امل" نأ ىلع ءروهمجلا ةءارق يف ميملا ديدشتو ماللا حتفب :اوربص امل

 وه هسفن وه وأ :مهنم انلعجو :هيلع لد فوذحم اهاوجو «ةمئألل ريمضلاو ءاوربص نيح ةمئأ مهانلعج يأ "نيح"
 لعج ىلع «ميملا فيفختو ماللا رسكب :يئاسكلاو ةزمحل ةءارق يف و ؛ةمئأ مهنم انلعج اوربص املو :ريدقتلاو «باوجلا
 ."بيطخلاو لمجلا" نم ,مهودع نم ءالبلا ىلعو مهنيد ىلع مهربص ببسب يأ ةيليلعت ماللا

 :ليق امك «ريت هبقاوع ربصلاف .قاشملا اولمحت يأ :اوربص
 لسعلا نم ىلحأ هبقاوع نكل هتقاذم يف رم ربصلاك ربصلا

 (يواصلا ةيشاح) .اوربص نيح ةمئأ مهانلعج :ئعملاو



 ةدجسلا ةروس ها نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 .نيقلا/ رمأ نهي وفه أراكم انههوستبلا مون حتت لصف رف شلون

 نووَقْلا نم . ارثك انكالهإ ةكم رافكل نيبتي يأ مهلَبَق نب اتكلم اك يق هي حلو

 ماشلا ىلإ مهرافسأ يف هييناتشت ق ىف "مهل" ريمض نم لاخ َنوُشمَي مهرفكب ممألا

 خامس معو تروكتتولقأ اهترذقأ ىلع :تالالد سيل َكِلَذ ىف نإ اوربتعيف اهريغو

 اهيف تابن ال ىلا ةسبايلا رجل رمزا لإ ةاسلا قوصكانأ اري حلو .ظاعتاو ربدت
 لأ يأ

 انأ نوملعيف اذه م2 َنوُرِصْبُي القأ اشلاو ْحُهُمَعَنأ هنِم كأن اَعَرَر -هب جرحت

 ميك نإ .مكدييو اننيب ٌحَتفلا اًذنَه ْىَتَم نينمؤملل ةرواوقيو ؟فماعإ ىلع نقلا

 ره اَلَو َمُهْعَميِإ أوُرَفك َنيِذْلا عَفَي ال ممب باذعلا لازنإب حّتَقْل موي لُق 25 َنيِقِدَص

 ِمُهَنِإ مني باّذعلا .لازتإ ٌرِظَتسَأَو ْمُهَتَع نطرغأف .ةرذعم وأ ةبوثلا نولهي ع9 ٌنوُرَظُ

 .مهلاتقب رمألا لبق اذهو ؛كنم نوحيرتسيف لتق وأ توم ثداح كب 2 57 ترورطتسم

 بساني امم ردقم ىلع فطع :مه دهي مل وأ (كرادملا ريسفت) .نيكرشملاو نينمؤملا نيب وأ ءمهممأو ءايبنألا نيب يأ : مهل

 (نيلامكلا ريسفت) .رحأت نم ةمدقم ةزمهلاو هيف فطع ال :ليقو ءاودهي لو اوهبتني مل وأ ءاوظعتي ملأ :وحن ءفوطعملا

 هليلد ميقأ اذإ لعافلا فذح يف عانتما ال هنأ رهاظلاو ؛ةلمحلا نومضم لعافلا نأ همالك رهاظ :ةكم رافكل نيبتي

 ليلدب هللا سجن 0 مق رثك ىأ "انكلهأ مك" ةيلع لد ام ريمض هلعاف :يضاقلا لاقو .روكذملا هبشي هنإف ؛هماقم

 مك" :هلوقل ؛؟بصن ةلخم لب «هلبق ام ف لمعي الف :ماهفتسا هنأل ؛الغاف نوكي نأ روحي ىلا .كونلاب ةءارقلا

 .مهرجاتم ف نورمي يأ :هريغ ةرابعو :مهرافسأ يف (نيلامكلا ريسفت) ."انكلهأ
 نأ :اهوزن بيس :حتفلا اذه ىتم (نيلامكلا ريسفت) .عطقلا وهو زرجلا نم اهتابن اهنم عطق نأب :اهيف تابن ال

 وهوعرس اذإ ةكم لهأ ناكو «مهنيبو اننيب لضفيو نيكرشملا ىلع انل حيتفيس هللا نإ :نولوقي اوناك قيملسملا

 (يواصلا ةيشاح) 5 اذه ىم :اءازهتساو ابيذكت لاجعتسالا قيرطب نولوقي
 ,رامضإلا ماقم يف راهظإ وهف مه صح نإو ءصيصخت دعب ميمعت وهف نيئزهتسملا ريغ مع نإ :خلإ نيذلا عفني ال

 عمني ال8 :هلوق :ةداز ةرابعو (باهشلا ةيشاح) .خلإ مهاهمإ مدعو عفنلا مدع ةلعل انايبو ءرفكلاب مهيلع اليجست

 - ناميإلا نأ ؛ةمايقلا موي "حتفلا موياب داري نأ ريدقت و رهاظ اذه ١) 5 :ةدجسلا) ة( ةهناسيإ اودفك يذلا



 بازحألا ةروس ظ م نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ةيآ نوعبسو ثالث يهو ةيندم بازحألا ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 كتعيرش فلاخي اميف َنيِقِشَتُمْلاَوَنيِرِفَكْلا عِطُت اَلَو هاوقت ىلع ْمُه هلآ قت بلآ اجيت

 ىلإ ةداعإلاب نولهمي يأ نورظني مه الو ءاهنم مهجورخ دعب لبقي الو ءايندلا راد يف نوكي يذلا وه لوبقملا -

 اذإ مهفاميإ اورفك نيذلا عفني ال :هانعم :لاق ةكم حتف موي وأ ردب موي ىلع "حتفلا موي" لمح نمو ءاونمؤيل ؛ايندلا

 .مهنع باذعلا ريخأتب نولهمب يأ نورظني مه الو ءرارطضالا نامي لتقلا لاح مهناعإ نأل ؛اولتقو باذعلا مهءاج
 دلاخ مهنم لبقي ملف مالسإلا اورهظأف «ديلولا نب دلاخ مهقحلف ؛ةنانك ب نم موق تبره ةكم تحتف املو

 ( زمجلا ةيشاحو) 1.:ةاجسلا) 4 دِهْناَميِإ اوف نيل معلب الا :ىلاعت هلوق كلذف ؛مهلتقو

 تناكو ءاهريغو هتحكانم يف مهنعطو كك هللا لوسر مهئاذيإو «نيقفانملا ف تلزن ,مهعيمج مهوق ف يأ :ةيندم

 يقبو اهقءارق خسنف ؛"ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا" :مجرلا ةيآ اهيف
 ةالصلا هيلع اومدقو «نيقفانملاو رافكلا يف ةيآلا هذه تلزن :"دوعسلا يبأ" فو .هريغو "لمجلا" يف امك ءاهمكح

 اولاقف «ءسيق نب دحلاو ريشق نب بينمو يبأ نب ؛ هللا دبع مهنم ماقو ؛مهنيبو 223 هنيب تناك ىلا ةعداوملا يث مالسلاو

 ؛نينمؤملاو دي يبلا ىلع كلذ قشف «كبرو كعدنو «عفنتو عفشت اهفإ :لقو ءانتفآ ركذ ضفرا :ُثي هللا لوسرل

 .كيلإ اوبلط اميف نيقفانملاو نيرفاكلا دعاست الو ةعداوملا ذبنو ؛دهعلا ضقن يف هللا قتا يأ تلزنف مهلتقب اومهو
 لضفأ 35 هنوكل ؛دواد اي: «ىسيع اي «ىسوم اي :لاق' ثيحايبنألا نم ةريغ بطاعغ امك هللا :هبطاخي مل :يببلا اهيأ اب
 هسا ركذ نأو .لوسرلا اهيأ ايو ؛يبنلا اهيأ اي : لاق ثيح لالجإلاو ميظعتلاب رعشي امم. هبطاخف «قالطإلا ىلع قلخلا

 (يواصلا ةيغاحإ) .قللذ ريغ ىلإ ءلوسر الإ دمحم امو ملا لوسر دمخم :لاق تيح ميظعتلاب رعشي ام هفدرأ احيرص

 (نيلامكلا ريسفت) .ىوقتلا ءاشنإب رهوؤي نكي ملف «لبق نم هلل مهاقتأ ناك 25 هنأل ؛كلذب هلوأ امغإ :خلإ مد

 برح نب نايفس ابأ نأ :ةيآلا هذه لوزن ببسو «لصاحلا ليصحت ةيآلا يف نإ :لاقي ام كلذب عفد :هاوقت ىلع

 سأر- يبأ نب هللا دبع ىلع اولزنف «ةنيدملا اومدق يملسلا نايفس نب ورمعو روعألا ابأو لهج يبأ نب ةمركعو
 يبأ نب دعس نب هللا دبع مهعم ماقف :هوملكي نأ ىلع نامألا ٌدْنَْي يبلا مهاطعأ دقو ءدحأ لاتق دعب -نيقفانملا

 ؛ةانمو ىزعلاو تاللا :انتلآ ركذ ضفرا" :ذ باطخلا نب رمع هدنعو ٌدْدثَك يبلل اولاقف قريبأ نب ةمعطو حرص

 نذلا ؛هللا لوسر اي :هدقف رمعع لاقف دلك ىبلا ىلع كلذ ىشف «"كبرو كعدنو ءاهدبع نمل ةعافش اط نإ :لقو
 كنذ رمع ص ىبلا رمأف ءهبضغو هللا ةنعل يف اوجرخا :دذ رمع لاقف «نامألا مهتيطعأ ينإ :لاقف ؛مهلتق يف انل

 (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا نم مهجرخي نأ



 بازحألا ةروس ه4 نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ريا

 ىحوي اَم عِبَتاَو .هقلخي اميف () اًميكَح هنوك لبق نوكي امم. اًميِلَع ناك َهَّلأ نإ
 .ةيناقوفلاب ةءارق فو تو اًريبَخ َنوُلَمَعَت ام ناك هللا درإ .نآرقلا يأ كبَر ني كَلَبلإ

 .هلك كلذ يف هل عبت هتمأو ءكل اظفاح 2 ةةليكو هللاب يفك كرمأ ق 3: هلأ لع كوت

 لقعي نيبلق هل نإ :رافكلا نم لاق نم ىلع ار -هِفَوَج ىف يبل ني ٍلُجَر هللا َلَعَج ام

 َنوُرِهَظت ءاي البو ءايو ةزممي ىتنلا ُمُكَجَوْزَأ لَعَج اَمَو دمحم لقع نم لضفأ امهنم لكب
 الاثم دحاولا لوقب َنِمْتِم ءاظلا يف ةمغدم لصألا يف ةيناثلا ءاتلاو ءانّقو ءاملا لبق فلأ الب

 ةيلهاجللا يف َدعملا كلذب اهمررحت يف تاهمألاك يأ دِْجَهَمُأ يمأ رهظك ىلع تنأ :هتجوزل
 ا امو .ةلداخما ةروس ىف ركذ امك ةهظرشب ةرافكلا هب بحت اغإو .اقالط

 طك

 . ُكِهاوْفَأِب مكلوَف و ركلَذ ةقيقح مُكءاَنتأ هل انبا هيبأ ريغل ىعدي نم وهو يعد عمج
 بع عقلا يف

 اا عسع 01 0 0 نسا 2 نقلا ع لق . ا 3 ظ ا 517 ع ! يع دع د اهلل

 دايك 8 84 ىفك لعاف هذاا ؛عفر عضوم يف :خلإ هللاب .كلمع ىلع كيزاجيف وأ كنع مهركم عفديف :اريبخ

 انييدل الاججر كاك و :رهفلا اليس نب ليم رمعم 5 وش : رافكلا نه (لمجلا ةيشاح) .لاجلا وأ نايبلا ىلع ل وعفم

 "لوفي لف دن ليمع ىف ىنأاوف :خ! نيبلق هل نإ (نيلامكلا ريسفت) .نيبلقلا يذب برعلا هبقليو عمج امل اظفاح

 دمحم نإ :نولوقي نوقفانملا ناك :امفيذ سابع نبا نغو .هبلقب دمحم لمعي امه لضفأ ءامحن لقعأ نابلق يردض يف

 داو (نييفوكلاو رماع نبال ةرمها دعب نعأ :ءايو (نايبلا ح د ل .هللا مهيذكأف ,هباحصأ عم ابلقو انعم ابلق :نيبلق

 . يلا" عمج يه :ليق .ةياور يف ريثك نباو ورمع يبأل هدحو ءايلابو «ريثك نبا نع يربط عفان نع شرول ءاي

 .ءاظلا دعب فلألاب يأ :اهو (نيلامكلا ريسفت)

 32 تمت و هوبأ عاجف عهانبتو هقتعأف 8 هللا يبل ةح لح هتمه وف عدلي وحن تنب ةحيلح ةدوعل ةبش وف دلي وح نب مارح

 هنأ هيمن هللا 5 2 هعم :ةكسمفا ع .ةسصصج قدي بنيز هجوزو 2 هللا لوبسر غش قرلا راتحاف ري يهئادف
 1 ةن : نقلا ُْ -

 وهو هنبا ةليلح دمحم جوزت :اولاقو نوقفانملا ملكتف ص هللا لوسر اهجورت ديز اهقلط املف ءبنيز هحوز

 (هنم اصخلم ي 2 فاصلا ةيشاخ) .ةراويسلا عانبأ ُِق ةصقلا ةلده اعتسو :ءمهيلع اذر ةيالا هده تلتف اهم رحت

 عاللعفأ نذل ؛ سيشفم ريغ ءايعدأ يلع دورت“ نكلو ؛مغدأف ع ويعد هلصأو ؛«ل وعفم وعم ليعف وعلم ئعمج : يعد عم“

 - اليعف ناك نإو اذهو ؛ءاينغأو نيغو «ءايقتأو يقت :وحن لعاف نيعم ناك اذإ ءماللا لتعملا ليعفل اعمج نوكي امغنإ



 بازحألا ةروس هد نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ديز ةأرما تناك ىلا شحج تنب بنيز 225 يبا جورزت امل اولاق «نيقفانملاو دوهيلا يأ

 لوقَي ُهّنلاَو كلذ يف هللا مهيذكأف ءهنبا ةأرما دمحم جّوزت 2 يببلا هانبت يذلا ةثراح نب

 طسقأ ّوه ْمِهباَبَأِل مهوعْدأ نكل .قحلا ليبس 9# َليِبَسلَآ ىِدَهي َوُهَو كلذ يف ّقَحَل

 مكمع ونب َمُكيِلَوَمَو نيدلا ىف َمكُتَوْحِ مهما اوُمَلَْت هل نإك هلآ دع لدعأ

 ديف كيولف تتَمَعَت ام قنكيتو كلذ يف هب مُتأطْخَأ آَميِف ٌحاتُج ْحُكَيَلَع َسْيَلَ

 ٍف مكب امي يهنلا لبق مكلوق نم ناك امل اًروفَع هللا ناكَو ىهنلا دعب وهو

 1111100 ا ,ةيلإ مهاعد اميق ةييفنأ نم يروبؤتلاب لوأ كلا كلذ

 يف اذه ريظنو ءىحرجو حيرجو «ىلتقو ليتقك :ىلعف ىلع هعمج سايقلا ناكف «لوعفم ىعمب.هنأ الإ ماللا لتعم -

 (لمجلا ةيشاح) .لصألا هيف عم دقو ءىرسأ سايقلاو ءىراسأو ريسأ :مهوق ذوذشلا

 (بيطخلا ريسفت) .ءايعدألا يأ :مهوعدا (نيلامكلا ريسفت) .هل ابأ نبتملاو ءانبا يعدلا نوكي ال هنأب يأ :هللا مميذكأف
 ةدامب مهوعداف يأ «نيدلا يف مكناوخإ مهف يأ "مكناوخإف" :هلوقو .مه مهوبسنت ىح يأ :مهءابأ اوملعت مل نإف

 نبا :اهتلمح نم :ناعم ىلع قلطي يلاوملا نإف ؛يلاوملل ريسفت "مكمع ونب" :هلوقو .ىحخأ اي :هل لوقت نأك «ةوألا

 (لمجلا ةيشاح) .يمع نبا اي :هل اولوقف هباطخ متدرأو «هيلإ هنوبسنت صخش يأب اوفرعت مل اذإف يأ «معلا
 ؛يالوم اذهو ,يحأ اذه :اولوقف «باوجلا وأ طرشلا باوج ةلمجلاو ءأدتبم ربح هنأ ىلإ ةراشإ هيف :خلإ مكناوخإف

 ,مدآ نب لك دج عَكِلَع مدآ نإف مكس ونب تيلامكلا ريسفت) .هماقم باوجلا ةلع ميقأف ءمكيلاومو مكناوحخإ مهأل

 ريسفت روهشملاو (5:ميرم) © يئاَرَو ْنِم َيِاَوَملا تف يَنِإَوإ# :ةتلع ايركز لوق هنمو ا ؛ ىلع قلطي يلاوملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مدآ نب لكل معلا نب لوانتل ؛فنصملا هنع لدع امنإو .قتعملا وأ تالاوملا ىلومي "مكيلاوم"
 .ةقيقح مهئابآ ريغل مهئاعد يف يأ :كلذ يف

 ."يف"ب رورخملا اهلبق ام ىلع افطع «لحملا ةرورجب اهنأ :اهدحأ ءناهجو "ام" يف زوجي :لإ تدمعت ام نكلو

 وأ هب نوذحاؤت :هريدقت فوذحم ربخلاو «ءادتبالاب لحما ةعوفرم امنأ: ىناثلاو .تدمعت اميف حانحلا نكلو :ريدقتلاو

 رمق «كوبت ةوزغ دا و 3 :خإ ىلوأ يبنلا (لمجلا ةيشاح) ' نيمسلا" ريسفت .هوحنو حانجلا هيف مكيلع

 :حراشلا لوق نكل ."دوعسلا يبأ" يف ام ةصالخ اذه «تلزنف ءانتاهمأو انئابآ نذأتسن :سان لاقف :ج ورخلاب سانلا

 مهوعدت مهسوفن نإف 2 مهتعاط نم ىلوأ يبنلل مهتعاط نإ :ئيعملاو ."ىلوأ'" ب قلعتم "هيلإ مهاعد اميف"

 .ةيدبألا مهتاحب هيف ام ىلإ مهوعدي وهو :مهكاله هيف ام ىلإ



 بازحألا ةروس ه5 نورشعلاو يداحلا عرجلا

 5 11 بحس 0 - يا لج وو ا ' 1 8
 اولَواَو مهيلع نهحاكن ةمرح ِى ميتهما هج 'وزاو هفالون لآ مهلا مهتعدو

 1 , : : د 7 هك رل ها 98 1 سا مص

 هالسإلا لوأ ناك يذلا ةرجحملاو ناميإلاب ثرإلا نم يأ َنيِرِجَهُملاَو َسيِمْؤُمْلآ
 خسن يأ َكِلَذ راك زئاجف ةيصوب افوُرْعَم مكَياَيِلَوَأ لإ أَوُلعفَت نأ نكل آّلِإ خسنف 2 هادا د نك 3 ؟# صوص هو حج و# ف ه مر 2 مب لا ل و

 ديرأو ب اًروُطَسَم بتكلا 8 هاحرألا يوذ ثراب ةرجهلاو نامبإلاب ثرإلا

 م نيام 6# # هيض تك و 0 ا ش ' .
 ...............١٠ّنحْيِدنلا َنِم انذخأ ذإ رك ذا و .ظوفحلا حوللا نيعضوملا يف باتكلاب

 يس"

1 

 ةرجهلاب و ةاحاؤملاو ؛نيدلا يف ةالاوملاب نوثراوتي مالسإلا ردص يف نوملسملا ناك ؛ثرإلا يف ةيالا :خلإ ماحرألا اولوأو

 نم لدب امإ :مهضعب ."حورلا" نم «ةبارقلاب ثراوتلا لعجو ؛هلهأ زعو مالسإلا يوق امل كلذ خسن مث «ةبارقلاب ال

 «تلامكلا تعش ..ل لوألا ربحخ ةلمجلاو ربح هدعب اهو ًادتبم امإو و اولوأ

 ىلع فوذحم. قلعتي نأ زوجيو .فرظلا يف لمعي ليضفتلا لعفأ نأل ؛"ىلوأ"ب قلعتي نأ زوجي :خلإ هللا باتك يف
 ا

 نم الاح نوكي نأ زئاج الو ,«فرظلاب ةهيبش اهنأل ؛"ىلوأ" اهيف لماعلاو ؛"ىلوأ" يف ريمضلا نم لاح هنأ

 نم اهأ :امهدحأ ؛ناهجو "نم" يف زوجي :خلإ نينمؤملا نم (لمجلا ةيشاح) .اهيف لماع ال هنألو ؛ربخلاب لصفلل
 نينهؤملا قم كيرالا ىوأ :ماسرألا اولوآو :قعملاو ؛ورهع نما لضفأ دينا :3 يهك ؛هيلع لضفملل ةراحلا

 ظ :ئعملاو .فوذحمب. قلعتتف ماحرألا يلوأل انايب امي ءيج «نايبلل اهنأ :يناثلاو .بناجألا نيرجاهملاو

 لاو )ولا
 ؛/ اوي 6 كل وأ

 :ىعملاو :خلإ نامعإلاب ثرإلا نم (لمجلا ةيشاح) .بناجألا نم ثراإلاب ىلوأ نينمؤملا نم

 .بناجألا نيرجاهملاو نينموملا نم ثرإلاب
 ليوأت يف "اولعفت نأ" و .هتداع ىلع "نكل"ب الإ ريسفتب خراشلا هل راشأ امك .عطقنم ءانثتسالا :اولعفت نأ الإ

 اذه "اولعفت نأ الإ" :هلوق :"نيمسلا" فو (انخيش) ."خلإ زئاجف" :هلوقب هرذق ءفوذحم هربخ ءأدتبم ردصم

 2 صضعبب كيل مهصعب ماحرألا اولوأو :ريدقتلا دإ ؛ةاوحفو مالكلا وعم نم ىئئثتسم وهو « سنجل ريغ نم ءانفعشا

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ مكل ناك اريح مكئايلوأ نم مهريغ عم متلعف اذإ نكل «هريغو ثرإلا

 نأ حابأ ةرجهلاو علو فلحلاب ثراوتلا خسن امل ىلاعت هللا نأ كلذو :ةيصوب

 «"ركذا"ب ابوصنم نوكي نأ :امهدحأ :ناهجو "ذإ" يف زوجي :خلإ انذخأ ذإو (لمجلا ةيشاح) .هلام ثلث نم

 0 اذه ناك يأ كاسم ديف سي ةايدعتألا قل 91 احم ىلع افوطعم نوكي نأ :يناثلاو .انذمعأ ذإ 1

 (نيمسلا ريسفت) .انذحأ تقو باتكلا ف اروطسم

 ام. هالوت نمل لحرلا يصوي



 بازحألا ةروس هاب نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 نِمَو كلنِمَو لمنلا رغصأ يهو :ةّرذ عمج رذلاك مدآ بلص نم اوجرخأ نيح مُهقْشيِم
 ركذو هتدابع ىلإ سانلا اوعديو هللا اودبعي نأب 0 نبأ ىَسيِعَو ىَسوُمَو َمِضَريإَو 5
 ام. ءافولاب اديدش اًَظيِلَغ اَقُكِيِم يهتم اًمْدخعَأَو ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ةسمخلا

 ِق ٌمِهِقدِص نع َنيِقدّصلآ هللا َلَعْسَيَل قافيملا ذخأ مث .ىلاعت هللاب نيميلا وهو ولم
 ةقديعت مهملع ع ريش

 ؤم 2 مت نيرفك و مك نيزرذاجلا يحب رلا غيلبت .املؤم م2: اًميِلَأ اًباَّذَع جلل .ىلاعت ٌّدَعَأَ ةاكلل اتيكبت ؛ةلاسرلا

 يأ "كنم" :هلوق .ميقلا نيدلا ىلإ ءاعدلاو ةلاسرلا غيلبتب مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ نيح ركذاو يأ :مهقاثيم

 معلا اولوأ مهل ؛ءال وه ةليضف كايبل فللععلا اذه نأ ؟ةدعب نمو مون ىلع 0 هللا لوسر مدقو ءاص وصخ

 (كرادملا ريسفت) .هناهز ةملق نم مدقل كلذ اللولو .مهيلع مدق ءال وه لضفأ 0 دمعك ناك املف ؛عئارشلا باحصأو

 هعئارش اوغلبي يأ : سانلا وعديو (حارص) .ةضوعب حانج نم رغصا اهنم نيعبرا لكف أ :لمتلا رغصا يهو

 (يواصلا ةيشاح-) .قلخلا قلطم دهعك سبيل عابقألا دهعف ؛قلحلل

 (ي واصلا ةيشاح .هميظعت و هف رش دي زب كو .همدقو «ليسرلا ريهاشم و مزعلا ىلوأ مفوك ةتكنلاو :صاخلا فطع نم

 لوألا :ليقو .نيعيلاب لوألا قف ةاثيملل ! ليكن يعل قاثيملاف للاي نمسا وه قائيملاو :"”يبطرقلا" ىو :تيميلا وهو

 باتك نم كش 2 ريم قاثيم هللا لأ ذو :ىلاعت هل وق اله ريظنو عةوبنلا ريهأ ِق ىباثلاو لنا رارقإلا وه

 م أَ ه5 دمع نلعي نأو متل لور انوع نأ اويلعي نأ هيلع لحا عَ عةيألا (١8:نارهع لا) ومحو

 (لمجلا ةيشاح) .هدعب

 نينمؤملا لأسيل ؛قاقيملا ذخنأ نإو "يك" مال "لأسيل" يف ماللا نأ ىلإ هب راشأ :"يتحرك <لا" يف :خلإ قاثيملا ذخأ مث

 "ههقدص" لوعفمو ."دعأو" :هلوق وهو هببسم ركذب يناثلا نع ئيغتساف ؛,مهذك نع نيرفاكلاو مهقدص نع
 نع نأ ءايضيأ ف ولحم هلوعفمو مهشي كسعلا سخوعم 5 "ههقدض" نروكي نأ زوو ,حراشلا هردق 5 ف ودحم

 (لمجلا ةيشاح) .اذك ىلإ رمألا ريصيل ؛ءايبنألا ىلع قاثيملا ذخأو يأ ةروريصلل ماللا :ليقو .ءايبنألا مهقيدصت
 ذخأ مث" :هلوقب رسفملا هل راشأ امك ةبيغل ملكتلا نم تافتلا مالكلا فو ."انذحأ" ب قلعتم :نيقداصلا لأسيل

 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا نيقداصلاب دارملاو 2" قاثيملا
 نع" :هلوقو .مهدهع اوقدص نيذلا ءايبنألا يأ "نيقداصلا" :هلوقو .ةمايقلا موي هللا لأسيل يأ : هللا لأسيل
 ىلع فطع وه ؛لسرلاب يأ :محي (بيطخلا ريسفت) .ممي نيرفاكلل اتيكبت ؛مهموقل هولاق امع يأ 'مهقدص
 ,"نينمؤملا باثأ" ةوق يف ناك ؛اوباثيل ؛نينمؤملل غيلبتلا ءايبنألا نم قاثيملا ذخأ نم دوصقملا ناك املو :"انذخأ"
 (نيلامكلا ريسمل) .فطعلا امل ةيضتقملا ةبسانملا رهظف



 بازحألا ةروس هرأ نورشعلاو يداحلا ءزججلا

 ةوتج- كج يدم دا ةمعن اوكا اوما يذلا اني . "انذيعأ" ىلع قطع وف

 0 ل اًدوْنَجَو احر مِيلَع اَئلَسَرَأَف قدنخلا رفح مايأ نوب زحتم رافكلا نسمع

 ةظيرقو نافطغو شيرق
 نيكرشملا بيزحت نم ءايلابو «قدتخلا رفح نم ءاتلاب َنوُلَمْعَت اًمب ُهّللا َناَكَو ةكئالم
 ةكئالاملا نه :ةحكسن 4و
 د

 نم هلفسأو يداولا ىلعأ نع كد َلَفَْسَأ نِمَو مك كوول نب , 3و2 ذِإ 20 اريصب

 بناج لك نم اهودغ ىلإ ءيش لك نع تلام ٌرَصَتَأْلاٍت َعاَر ْذِإَو برغملاو قرشملا

 .بازحألا موي هماعنإ :دارملاو (يواضيبلا ريسفت) .ريضنلاو ةظيرق دوهيو نافطغو شيرق مهو :رافكلا نم دونج

 عمس امل هنأ يور :امير مهيلع انلسرأف ."جاتلا" يف امك :قرفتلا :بزحتلا "نوبزحتم" :هلوقو .قدنخلا موي وهو
 نيقيرفلا ىلع ىضمو ءمهنيبو هنيب قدنخلاو :فالا ةثالث ف مهيلإ جج ريخخ م :ةنيدملا ىلع قدنخلا برض مهلابقإب

 .ةيتاش ةليل يف ةدراب ابض مهيلع ىلاغت هللا ثعب نح قرح لبئلاب يمارتلا الإ مهنيب برح ال ءرهش بيرق

 .ءضعب يف اهضعب ليخلا تحامو .مهمايخ تعلقو مفارين تأفطأو ,مههوجو يف بارتلا تفسأو مهقرصحأف
 اجيلاخ ءرحتسلاب مكادبأ بقق دم اهأ :يدسألا دليونخلا ني ةحيلط .لاقف ةركسعلا بناوج قا ةكالملا ترثكو

 زغ تناك :ةبقع نب ىسوم لاق :يراخبلا لاقو (يواضيبلا ريسفت) .لاتق ريغ نم اومزفاف ءاجنلا

 .عبرأ ةنس لاوش ف -بازحألا يهو

 يف بارتلا تفسأو :مهرضحأف ةيتاش ةليل يف ةدراب ابص مهيلع ىلاعت هللا ثعب ءافلأ اوناكو ءةكئالملا مهو :اهورت مل
 اهضعب ليخلا تجامو ءرو هدقلا تاأفكأ و «نارينل لا تأفطأو «تانطألا تعطقو عذدات وألا تعلقف ةكئذاملا رمأو مههوحجو

 لوسر عم نيحو ؛لاتق ريغ نم اومهرَهاف ؛مهركسع بئاوخ يف ةكئالملا تريكو :بعغرلا مكولق يف فدقو . .ضعب لف

 برضف نيملسملا نم فالآ ةنالث ف جرخ مث فقم ناملس ةراشإب ةنيدملا ىلع قدنخلا برض مهلابقإب 3 هللا

 دق شيرق تناكو «فوخلا دتشاو .ماطآلا يف اوعفرف ناوسنلاو يرارذلاب رمأو :موقلا نيبو هنيب قدتخلاو .ةركسعم

 مهعبات نمو فلأ يف نافطغ جرخو «نايفس وبأ مهدئاقو «ةماق لهأو ةنانك نبو شيباحألا نم فالآ ةرشع يف تلبقأ

 ىلع ىضمو «ريضنلاو ةظيرق نم دوهيلا مهتماضو «نزاوه يف ليفطلا نب رماعو نصح نب ةنييع مهدئاقو ؛دحب لهأ نم
 (كرادملا ريسفت) .رضنلا هللا لزنأ ىح (؛ةراجحلاو لبنلاب يمارتلا الإ مهنيب برح ال ءرهش نم بيرق نيقيرفلا

 سماخن تناكو :قدنخلا رفح نم (يواصلا ةيشاح) بقر يف بعرلا اوقلأ امنإو ءاولتاقي مل و افلأ اوناكو يأ :ةكئالم

 (نيلامكلا ريسفت) .ذئموي ةكئالملا لتاقي ملو .هدكد يسرافلا ناملس يأرب ركسعلا لوح رفح ةدنك برعم قدنخلاو .ةرجهلا

 (نيلامكلا ريسفت) .فللا ليبس ىلع لفسألاو ىلعألا نم لدب :برغملاو قرشملا نم



 بازحألا ة ةروس ه1 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 َنوُمْلَتَو رخل 8 ةَّدش نم ؛موقلحلا ىهتنم يهو ةرجنح عمج َرِجاَبَحْلا بولقلاِتَعَلَبَو

 ,ةويبتيل ؛ا وربتحخا يع رسلا َىتبا َكلاَته .سأيلاو رصنلاب ةفلتخملا 55 2: اكوُتظلآ هّللاب

 َنوُقِفَُمْلا لوُقَي ْذِإ ركذا َو .ةدش نم() اَديِدَّس ًالاَرْلز اوكرُح اوُلَلُزَو هريغ نم صلخملا
 .الطاب (جتإ) اًروُرغ اّلِإ رصنلاب دُهَلوُسَرَو ُهَللأ اَنَدَعَو ام داقتعا فعضْْضَرَم مِبووُلُق ىف َنيِذْلآَو

 0 ةيملعلل ؛فرصنت ملو «ةنيدملا ضرأ يهَبرْثَي َلْهَأتَي نيقفانملا يأ دم ٌةَفِياَط تَلاَق ذِإَو
 0 ل

 فتيماخل ةأ
5 9 

 5 ........... ةناكم الو ةماقإ ال يأ اهحتفو ميملا مضب كل َماَقُم ال لعفلا نزوو

 ةدش نم ةئرلا تخفتنا اذإ :اولاق .ماعطلا لحدم 5 .روهشملا ىلع سفنلا ىرجم وهو :موقلحخلا ىهتنم يهو

 نإو .؛بولقلا بارطضا يف لثم وه :ليقو .ةرجنحلا سأر ىلإ اهعافتراب بلقلا عفتراو تبرو بضغلا وأ ع عرفلا

 «"نونظلا" نون دعب فلأ تابثإب ركب وبأو رماع نباو ب أرق :انونظلا (نيلامكلا ريسفت) .ةقيقح رجانحلا غلبت مل

 ةقفاوم افقوو الصو "اليبسلا انولضأف" :هلوق يف "ليبسلا" مالو ,"الوسرلا انعطأو" :هلوق يف "لوسرلا" مال دعبو
 ؛ةكرخلا نايبل ؛تكسلا ءاه هبشت فلألا هذه نإف ؛اضيأو «ءكلذك فحصملا يف تمسر ةئثالثلا هذه نأل ؛مسرلل

 ةرقبلا" يف مدقت امك ءفقولا ىرحب لصولل ءارحإ ؛الصو تبنت دقو ءاهيلإ ةجاحلل افقو تبثت تكسلا ءاهو
 .فلألا هذه كلذكف ."ماعنألاو

 نأل ؛هب دتعم ريغ "يفاوقلا ىرحب لصاوفلا تيرجأ" :محلوقو ءال لصأ ال األ ؛نيلاح لا يف اهفذحب ةزمحو ورمع وبأ أرقو

 اءارجإ ؛الصو اهفذحو ءافقو اهابثإب نوقابلاو ءاهي هبشت الف ؛اهيف كلذ مزلي ال لصاوفلاو «ابلاغ اهيلع فقولا مزلي ياوقلا
 (نيمسلا ريسفت) .الصو فذحتو يجب ؛تكسلا ءاهك اهنألو «قالطإلا فلأ توبث يف يفاوقلا ىرجم لصاوفل

 .نوقفانملا مهو سأيلا نظ مهضعبو ؛نوصلخملا مهو رصنلا نظ مهضعب يأ :سأيلاو رصنلاب
 نأ ردقي ال اندحأو ؛مورلاو سراف حتفب دمحم اندعي :اضيأ لاقو .ريشق نب بتعم لئاقلا :خإ نوقفانملا لوقي ذإو

 ريشق نب بتعم نأ يور :هلوسرو هللا اندعو ام (يواصلا ةيشاح) .رورغ دعو الإ اذه ام ءافوخو اقرف زربتي
 .رورغ دعو الإ اذه ام ءاقرف زربتي نأ ردقي ال اندحأو مورلاو سراف حتف دمحم اندعي :لاق بازحألا ىأر نيح
 (بيطخلا ريسفت) .هباحصأو يظيق نب سوأ مهو :نيقفانملا يأ (نيلامكلا ريسفت)

 ةغاركلاوا «موللا نعم. برقلا نم هنآل ؛4"برقي"ب ةةتيذملا ةيمست' نع كيدحلا يف يهنلا درو دق :برغي لهأ اي

 مض ريدقت ىلع ريسفت «ةماقإ ال يأ «نيقابلل اهحتفو ءصفحل ميملا مضب :مكل ماقم ال (نيلامكلا ريسفت) .ةيهيزنت
 (نيلامكلا ريسفت) .مايقلا عضوم ئيعمب. يهف ءاهحتف ريدقت ىلع كلذو «ةناكم الو ."ماقأ" نم ردصم «ميملا



 بازحألا ةروس 4 دراما يداحلا ءزجلا

 1 يأ

 ريغ وْ انَتوُيب 78 َنولوقَي عوجرلا يف ّىبلآ ممن 5 7-5 لاتقلل ؛ةنيدملا
 نم ج2: اًراَرف لِ َنوُديِرُي ام نإ ٍةَرْوَعب َىِه اَمَو :ىلاعت لاق ءاهيلع ىشخن ةنيصح
 نولحادلا مهأس يأ ْاوُلْيْس من اهيحاون اَهِراَطَقأ َنِّم مِيَلَع ةنيدملا يأ َتَلِحُدَوَلَو .لاتقلا

 <: اَريِسَي الإ آم أوُكَبَلَت اَمَو اهولعفو اهوطعأ يأ رصقلاو ّدملاب اَهَوَتَدَل كرشلا َةَتَبِفْلآ

 نع 2: الوعَسَم هللا دهع ناكو ربدألا ترولَوي ال لبق نم َهّللا اوَدَهنَع اوناك دقلَو

 لبح مسا :علس ىلإ (نيلامثكلا زيسفت) .رفكلا ىلإ 10 يبنلا ةعباتم نم اوعجرا وأ يأ :مكلزانم ىلإ اوعجراف

 .هل اريسفت "ةنيدملا جراخ لبج":هلوق نوكيف ."حارصلا" يف اذك «ةنيدملاب

 يف ؛ةظوفحم ريغ يأ :ةنيصح ريغ ."حورلا" نم «ةملس ونبو ةثراح ونب :نوقفانملا مهو :خلإ قيرف نذأتسيو
 وب "وباقل"

 صوصللاو قارسلا نم تويبلا ىلع يأ :اهيلع ىشخن .ناسنإلا ةءوس -اضيأ- ةروعلاو ؛هللخ يأ هتروع ظفحب

 .ةغلابم هب فصو ردصم لصألا يف يهو «اهيف قراسلا لوخد نكمي ثيحب هوحنو ءانبلا يف للخلا :ةروعلا لصأو
 لوخد نأب ءاميإلل لعافلا فذح «هراد ىلع تلخد :كلوق نم «مهيلع ةنيدملا يأ :تلخد ولو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع بترتملا مكحلا ءاضتقا يف ناببس مهريغ لوحدو مهيلع نيبزحتملا ءالؤه

 الإ اهئاطعإ يف اورحأتي ملو هوطعأل كرشلا مهنم بلط مث اهيحاون نم مهيلع تلخد ولو :خلإ مهيلع تلخد ولو
 م اولئس مث .داسفلاو ثبخلا دارأ نم لك اهلخدو «ةيلكلاب ةلتخم مويب تناك ول ىعملاف :"نايبلا حور" فو اليلق

 ةعاطلاو نامعإلا نم اولكثس ام ناكم ءرفكلا ىلإ ةعجرلاو ؛ةدرلا ي ءأ ةنتفلا ةلزانلا كلت دنع ىرخشأ ةفئاط ةهج

 "اهب اوثبلت ام'و «ةراغلاو ةيهادلا نم مهاهد ام نيلابم ريغ مهدارم مهوطعأ يأ «نيلئاسلا اهوطعأل يأ اهوتآل

 .اهتمالس دنع تويبلا لالتخاب للعتلا نع الضف «نامزلا نم باوجلاو لاؤسلا عمسي ام ردق "اريسي الإ"

 هلل ةرعلاف «نوكلهيو اليلق انعز الإ نيملسملا لاتقو. رفكلا راهظإو.ديعلا نضنت دعب ةنيدملاب اوماقأ اه ىأ :اريسي الإ

 هللا ذخأل ءرافكلا عم مكولتاقو «نوقفانملا ءالؤه دتراو «ةنيدملا رافكلا لخد ول :ئعملاف ؛نيملسملاو هلوسرلو

 نالف :لاقيو «ق راسلاو ودعلا هنم فاخي .هريغو ءانبلا يف للخلا :ةغللا 2 ةروعلاو ةمكححت : ةنيضخس

 (يواضلا ةيشاح) .اهجراخ وأ ةئيدملا لخاد مهنم اومشخم الف ؛مهرباد عطقب اعيرس مكيديأب



 بازحألا ةروس 51١ نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 اينادلا يف ٌنوُعتَمَت ال متررق نإ اذِإَو ٍلَمَقْلا وأ ِتَوَمْلا م مُثَرََف نإُر افلا ْمكَعَفَي نأ لق

 ْنإ هلأ َنِّم مكريجي ركمِصْحَي ىذا اَذ نم َلُق .مكلاحآ ةيقب 65 ًاليلق اَّلِإ مكرارف دعب
 نود الو اريح نخر كر هللا قازأ نإ ءوسب مكييصيوأ هعرعو اكذلهإ ووش وكي كاد

 ُمَلْعَي َدَق .مهنع ّرّضلا عفدي 20 اًريِصَت اَلَو مهعفني اَنِلَو هريغ يأ ِهّللأ سوُد نّم مُه
 َسأَبْلا ْنوُمأَي الو اتيَلِإ اولاعت ّهَّه مهنوْخِإ َنيِلبآَقْلاَو ركنِم نيطبقملا َنيِقَوَعُمْلا ُهَلل
 نم لاح وهو «حيحش عمج ةنواعملاب هُكْلَع ةكِفأ .ةعمم و ءاير * ًاليلق الإ لاتقلا

 وأ رظنك ى ذلك هنيعَأ ُروُدت ٌكيَلِإ َنوُرظنَي مهيأ ُفَوَْلا َءاَج اَذِإف "نوتأي" ريمض

 مئانغلا تزيحو وتلا بهذ اذإف هتاركس يأ سوقلا نه هيلع , ْىَشْعَي , يذلا نارودك

 ١ وم مف نوه ع مك ب. يللا لع ةَطِغ ةَحِشَأ ٍداَدِج ٍةَئِسْلأِب مكوبرضو مكوذآ مكوقفَلَس

 يف امك ءازاجيإ هل فذحف «اريدقت مالكلا يف نأ ىلإ ريشي :ءوسب مكبيصي وأ (حارص) .ذاقنإلا :ةراجإلا :مكريجي

 .عنملا عم نم ةمصعلا يف امل ؛مكمحري نأ نم هللا عنمي نم عملا :ليقو .احمر لماحو يأ ءاحمرو فيسلا دلقتم :هلوق
 ءاليلق ءاتيإ الإ يأ :الإ (نيلامكلا ريسفت) .دارملا نم لغشلاو قيوعتلا وهو :طيبثتلا نم ؛ةدحوملا ديدشتب :نيطبنملا
 ."حارصلا" يف اذك ءصيرح نعم, حيحش عمج :ةحشأ (نيلامكلا ريسفت) .اليلق ايسأت وأ اليلق انامز وأ ءاير

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا ليبس يف ةقفنلاو «ةنوعملاب مكيلع ءالخب برحلا نوتأي يأ :"نوتأي" ريمض

 نأ ىلإ هب راشأ "2إ نارودك وأ رظنك" :هلوقو .هرصب صخشيو .هلقع بهذي هنإف يأ :توملا نم هيلع ىشغي
 ارظن كيلإ نورظني يأ "نورظني" نم فوذحم ردصمل تعن هنأ :امهدحأ ءناهجو هيف "هيلع ىشغي يذلاك" :هلوق
 ىشغي يذلا نيع نارودك انارود يأ "رودت" نم اضيأ فوذحم ردصمل تعن هنأ :ياثلاو .هيلع ىشغي يذلا رظنك

 (لمجلا ةيشاح) .نيعو نارود :امهو «نافوذحم فاكلا دعبف .هيلع

 ناسللا هبش «ةيانكلاب ةراعتسا مالكلا يفف ءاناسل وأ ادي ناك ؛رهقلل هدمو وضعلا طسب :قلسلا :مكوقلس

 دادحلاو «لييخت هتابثإف ءبرضلا نيعمجب قلسلا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو «هب هبشملا ركذ يوطو فيسلاب
 :قلسلا لصأو :"بيطنخلا" يفو ."سوماقلا" ف امك«هاذأ مالكلاب هقلس :لاقي :مكوذآ (يواصلا ةيشاح) .حيشرت

 وكودأف ةديدش ةبطاخم مكوبطاخ :ةيآلا عمو ةبرذملا ةنسلألاب يأ :دادح ةنسألاب .ناسللا وأ ديلا رهقب طسبلا
 .ةمينغلا ىلع نوصيرح مالكلاب



 بازحألا ةروس 4 نورشعلاو يداحلا عرج

 طابحإلا َكِلَذ َناكَو ٌمُهَلَمعَأ هَل َطَبْحَأَف ةقيقح اوُِيَؤُي ْرَل كبتلْوُأ اهوبلطي ةمينغلا يأ

 مهفوخل ؛ةكم نمل اويعْدْيَدَل رافكلا نم باّرحألا َنوُبَسح .هتدارإب ©: 2: اًريِسُم هللا لَع

 يأ باّرغألا ىف َتوُداَب مُهنأ َوَل اونمتي أوُدَوَي ىرخأ ةّرك ثاّرَحأْلا 1 نِإَو مهنم
 هده يي ارئاهتجولز رافكلا عم مك رابخأ قرانا قع رو ةيدابلا ف نونئاك

 هوس هلل ٍلوُسَر ىف ْمُكَل َناك َدَقَل .رييعتلا نم افوحعو ءاير ه» ًاليبق ا اَولَجَف ام ةّركلا

 نم لدب نمل هنطاوم يف تابثلاو «لاتقلا يف هب ءادتقا ٌةَبَسَح اهمضو ةزمهحلا رسكب

 .كلذك سيل نم فالخب اهله رجلا مؤيلأو هفاخي هلأ أوي نع 'مكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .مك ودع متبلغ انناكملو ءمكعم انلتاقو يأ ءانتمسسقا اورفاو دف في

 «ةئيدملا لخاد ىلإ اورفف ءاومزنا دقو اومزهني مل رافكلا بازحأ نأ مهنبجي نوقفانملا ءالؤه هدا يأ :نوبسحي

 مه اونمث قرأ ةرم بازحألا أي نإو ءاوبهذي مل رافكلا داون نأ نوئنظي ةيبالا ئيعمو» ."”ىيداضبيبلا" نه

 انهيع عا "مك ءابنأ وف :هلوقو .ةنيدملا بناج نم مداق لك :فولاسي : رافكل ١ اولتاقي ال ْنأل ةيدابلا لق لوح راح

 (يواضيبلا ريسفت) .لاتق ناك و «ةنيدملا ىلإ اوعجري ملو يأ "ةركلا هذه" :هلوقو .مكيلع ىرحج
 هللا نيد هرصنل هةيسقن لذي ثيح 2 يباب ةودق مكل ناك يأ «لاتقلا نع نيفلختملل باتع اده ا هللا لوسر ِق

 ارباص الإ نكي مو عهنطب حاجو هزم كيم لتفو «ةتيعابر ترسكوو ههججو جش لققف اضيأو «قدتخلا هحب ه رحخ ٍِق

 نم تا ياو هنأ :امهدحأ ؛نيلوق ىلع باطنخلا اذ ديرأ نم يف فلتخاو .ايضار اركاشو ءاببستحم

 ف فلتعاو .(١١:بازحألا) كك رخآلا مويلاَو للا رخو تاك ملال لاا لزق قوس تأ تل .مهاطح

 3 موقي يح بابحتسالا ىلع اهإ :ايهنحأ ,نيلوق ىلع بابحتسالا ىلع وأ باجيإلا ىلع يه 355 ىبلاب ةوسألا

 (يبطرقلا ريسفت) .خإ ايندلا ر ومأ ف بانحتسالا ىلعو نيدلا ز وف ّق باجياإلا ىلع ل ام نأ لمتخيو «باخيإلا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هنطاوم ىف تابثلاو لاتقلل ةب ءادتقا ةودقلا نعم مصاعل ي مآ :اهمضو

 ةلص هلعحجب هز وجي ِ نمو ٠ شئفعحألاو نييف وكلا دنع نيبطاخملا ريمض نم لدبلا زوو "مكلا نم لدب

 دئاعلاو .رآلا :عويلاو هللا اوجري ال نم نيبطاخملا ف نأل ؛رضعبلا لدب اذه :لاقي دقو ءاحلاةفص وأ + "ةيسج" ل

 خلا نم لدبيلا زج م لإ و ءرورخللاو راججلا نم لد روج : لاقي دقو ءاقافو زئاح كلذ ..عق يأ بفوذحم

 «فوخلا نوعم. ءىحبي :ءاجج رلا : هللا وجربي (نيلامكلا ريسفت) . وكلا سس لدن :فيضملا لوق روش فلل لك هلعل و

 (نيلامكلا ريسفت) .رخآلا مويلا ميعنو هللا باوث لمأي نيعملا :ليقو



 بازحألا ةروس 0 نورشعلاو يداحلا ءزججلا

 ءالتبالا نم ُهَلوُسَرَو هَل انَدَعَو ام اَدنَم أوُناَق رافكلا نم باَّرَحألآ َنوُبمْؤُمْلَآ اََر اّمَلَو
 لا دعوي اقيدصت اًنمرإ لإ .كلذوطكاو اسوي دعرلا يف هلرشوو هلآ َقَدََو رصتلاو

 عم تابثلا نم ِهْيَلَع ها اوُدَهنَع اَم اوُقَدَص ٌلاَجِر َنيِمْؤُمْلأ َنِم .هرمأل ج9 اًميَِسَتَو
 امو يومي هللا ليبس يف لتُق وأ تام نيس ال5 يبلا
 5250056 . . .هَللا ئَرَجَيِل .نيقفانملا لاح فالخب مهو ,دهعلا يف ا

 ءاَنأَنا ا الح َنيذلا 0 04 املو ةئدجلا اولُخدَت 0 2 ماو ىلاعت. هل وقب :هلوسرو هللا اندعو ام

 بازحألا نإ" :مهيلع مكل ةبقاعلاو مكيلع بازحألا عامتجاب رمألا ديدشتب اكتِفَع هلوقو 7١(: 4:ةرقبلا) 4ءاَرصلاَو
 رمألا دتشيس" هلو هلوقل :رصنلاو ءالتبالا نم .ةريغو "ةوغسلا يبأ" يف امك ."رشنع وأ ليل عست دعب مكيلإ نورئاس
 ةروس يف ركذ ام مهايإ هللا دعو :ةداتقو ان#» سابع نبا نعو . 'مهيلع | مكل ةبقاعلاو ؛مكيلع بازحألا عامتجاب
 (نيلامكلا ريسفت) .(؟١ 4 :ةرقبلا) 4 كليف نم | ول ثيذلا 'زةمكنأي ةنوكجلاراخنلا نأ ُْكْبِسَح مال ؛"ةرقبلا"

 رهظأو .هلوصح لبق رصنلاب اورشبتساف ءرصنلاب دعولا يف هلوسرو هللا ربخ قدص رهظ يأ :هلوسرو هللا قدصو
 نأ عم ؛دحاو ريمض يف هلوسرو هللا مسا نيب عمجل رمضأ ول هنألو هللا مسا ميظعت يف ةدايز رامضإلا لحم يف

 بيطحخ سئب" :هل لاقف «'ىوغ دقف امهصعي نمو .دشر دقف هلوسرو هلل عطي نم" :لاق نم ىلع باع 2 يببلا

 (يواصلا ةيشاح) ."هلوسرو هللا صعي نمو :لق ؛تنأ موقلا
 اونايق سر نيس اوتاكو اربع 98 كلا لوو عم ابرح اوقل اذإ مهنأ ةباحصلا نم لاجر رذن :خلإ لاجر نينمؤملا نم

 ةزمحك اديهش تام يأ هبحن ىضق نم مهنمف ؛مهريغو بعصمو ةزمحو ريبج نب ديعسو ةحلطو نافع نب نامثع :مهو
 يف مزال رذن هنأكف ء«تومي نأ نم هل دب ال تاثدحملا نم يح لك نأل ؛توملا نع ةرابع راص بحنلا ءاضقو .بعصمو

 (كرادملا ريسفت) .ةحلطو نامثعك ةداهشلا ىلع يأ توملا رظتني نم مهنمو ؛هرذن يأ هبحن ىضق دقف تام اذإف «هتبقر

 (بيطخلا ريسفت) .ناويح لك ةبقر يف مزال رذنك هنأل ؛توملل ريعتسا ءرذنلا :بحنلا :هبحت ىضق
 اوضق دقو ءمهروذن ىلع نورمتسم مهنإف ءامهريغو ةحلطو نامثعك اتقؤم هنوكل ؛هرذن ءاضق :رظتني نم مهنمو

 ةداهشلا وأ توملا يأ :كلذ ."حورلا" نم ةميركلا ةيآلا لوزن نيح ىلإ لاتقلاو ؛هللا لوسر عم تابثلا وهو اهضعب
 نونمؤملا ىأر املو" هلوق نيعمب قلعتم ماللا :خلإ هللا يزجيل (نيلامكلا ريسفت) .رصنلاو ةداهشلا نم :نيرمألا دحأ وأ
 عم اولدب امب قلعتم وأ «نيقفانملا بذعيو نيقداصلا يزجيل ؛بطخلا اذه ةيؤرب هللا مهالتبا امنإ :لاق هنأك ؛"بازحألا

 (نيلامكلا ريسفت) .هللا يزجيل ؛نوقفانملا لدبو نونمؤملا لدب ام :لاق هنأك «ءضيرعتلاب هنم مهفي ام



 بازحألا ةروس 054 نورشعلاو يداحلا ءرجلا

 ٌمِهيَلَع بوُعَيَو مهقافن ىلع مهتيعع نأ: ءاش نإ تريقِفَتُمْلا َبْذَعُيَو َمهِقَدِصِب َنيِقْدَّصلآ
 داَعإلا مهيدهيف

 ةِهِظِيَعِب بازحألا يأ أوُرفك َنيِذلا ُهَّللأ َدَرَو .كب | ) امج بات نمل اًروفغ ناكل نإ ءاش لإ

 ا 1 لاَتقلا 0 نيس لد ,نم ملا رطل ع نم 1 مصعب م ايئاكيدل
 ابيملا جير يا

 مه ون هأع ي

 هي ةسيس د نايس ةيياشرو قرا قيقا <لا لهأ نم

 رم 72 عاشو دى يف ظالم
 َتروريياتَو ةلتاقملا مهو ؛ءمهنم ترولتقت اقيرف فوخلا َبعّرلا مهبولق ىف فذقَو هب

 ريع
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 اهوعطت مل اضراَو مُهَوماَو مهريِدَو مُهْضَرَأ مكئَرواَو .يرارذلا يأ مهنم 2: اقيرف
 و يب د لى دع هع #8 مع نضع اا 0

 اياتي ن١ اريدق ءىش لك ىلع هللا يراكو ةظيرق دعب تذخأ «ربيخ يهو «دعب

 ا .............ايندلا ةئيز نم هنم نبلطو عست هو َكَجَوْرَأل لق ُىّبلآ

 نآلا" ::لوقي :«بارحألا ىلا .نيح 25 هللا لوسر. تنعم لاق دريم ني ناعانم نع يرابلا ىور :حلإ هللا ىفكو

 احير مهيلإ هللا ثعب هنأ يور :ةكئالملاو حيرلاب (لمجلا ةيشاح) .نزاخلا ريسفت "لإ مهيلإ ريسن نحنو ءانوزغي الو مهوزغن

 ريكت 0-5 ؛ صعب ُّى اهضعب ليخلا لاجو عرودَقْلا ثأفكأو عكارينلا تأفطأو قمل بانطأ و دات وألا عصقف هدراب

 داع تكلهأو ءابصلاب ترصن" :"يراخبلا حيحص" يفو .لاتق ريغ نم اومزفا ىح ءمهركسع بناوج يق ةكئالمل

 نصحتي ام (نيلامكلا ريسفت) .ةيصيص ةكاحلاو كيدلا كوشو نرقلل ليق هنمو :مهيصايص (نيلامكلا ريسفت) ."روبدلاب

 ةيصيص اضيأ هريغو كيدلا ةكوشل لاقي اذه لحألو
 (ذايبلا حور) .اد ودشم نكي 1 لإو 225 :ةوخأأم لكل ليق 5 للدم رصألا مم“ و «ديقلاب دشلا :اريسألاا :نورسأتو

 يأ :ةظيرق دعب (نايبلا حور) .ةسايدلا :أطو ءطو نم :اهوؤطت مل .مهفايبصو مهؤاسن عي :يرارذلا يأ

 ةشئاع :ةوسن عست ذكموي نهو يأ :عست نهو (نيلامكلا ريسفت) .ةظيرق دعب تحتف ضرأ لك :ليقو ؛نيماعب

 -ةيموزخملا ةيمأ يبأ تنب دنه اهمساو- ةملس مأو -نايفس يبأ تنب ةلمر اهمساو- ةبيبح مأو ءرمع تنب ةضفحو

 نب يبح تنب ةيفصو «ةيلالطلا ثراحلا تنب ةنوميمو :ةيديسألا شحج تنب بنيزو «ةيرماعلا ةعمز تنب ةدوسو

 .اهيذ ةجيدخس تافو دعب هذه تناك و «ةيقلطصملا ةيعازخلا ثراحلا تنب ةيريوح و ءةينوراشلا ةيربيخلا بطظحأ

 (يواضيبلا ريسفت) .ةيآلا هذه تلزنف «ةقفنلا ةدايزو ةنيزلا بايث هتلأس نأ يور :خل! هنم نبلطو



 بازحألا ةروس 56 _ ةنووشعلاو يناثلا ءرجلا

 ةعمس يأ ةقوفتأ - خلاعَتف اَهَعتبِرَو اًيئدلآ ةزَيحْلا ترذرت نك نإ ةدنغ سيل ام

 هللا ترذرُت نيتك نو .رارض ريغ نم ّنكفلطأ 29 ًالييج اَحاَرَس كرُكَحرَسَأَو قالطلا
 3 م للا ساكو © 2 يبست

 اًدجا ةرخالا ةدارإب كد سشيشملا َّدَعأ هَل هللا نإف ةنجلا يأ ةَرِجآلا َراَدِلآَو .ُهلوُسَرَو

 2 ٌءر . 3 نك تع _س ب 252000 5 1 9 3 ص 3

 مهاب نم ىلا ءاسيني .اينذلا د ةرخآلا نرتخاف «ةنحلا يأ 9 اميظع
 نع صاع للا

 :هءارق قو ٌفحضُي ةنيب يه وأ تت يأ اهرسكو ءايلا حتفب ِةَبَيْبُم ةَشِحفب

 ل لا
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 :ىرخأ فو ؛ديدشتلاب "فعضي'" ُتاََذَعْلا اهل بادعلا بصنلو (هعم نونلاب ”قعبضل'
 + »ع كح دوي م ا ا ختاما وسل تقلل ما د 0 0

 َتنَقَي نّمَو 2 اريِسي هللا ىلَع ٌكِلاذ تراكو هيلثم يأ نهريغ باذع يفعض نيفعض

 نم نهريع باو يلثم يا نيترم هَرَخأ اَهَيْؤَن اكلض ةلَمَعَتَو هلوُسَوَو هلل كدي عطي 6 - م 1 7 + جد >> ير 5 م ناو حو

 3: اميرك اقزر اه اًنَدَمْعََو "اقؤن' و "لمعت" 2 ةيناتحتلاب ةءارق قو قاما

 هللا مسا ةعض انهن نأ ىلع ها لقا ىلع هلع

 ....... .هللا َنئيَقتا نإ ٍءاَسِيلآ َنِم ةعامجك ٍدَحأَك َنْبَسَل بلآ ءآَسِيي .ةدايز ةنجلا

 ىكحو .ةيالا تيلرتف ءارهش نش رعي "ل ن أ ىلآو 0 يبلا نهرجيف «ةقفنلا هدايزو ةنيزلا باين نم :ةدنع سيل أه

 هتلأسو «ةينامي ةلح ةنوميم هتلأسو :هيلع ردقي ملف املعم ارتس هتلأس ؛ةملس مأ نهوأ ناكف ؛هنبلاط هجاوزأ نأ شاقنلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ائيش ةدحاو لك هتلأسو ءايلوحس ابو ةبيبح مأ هتلأسو «-ياميلا دربلا وهو- اططخم ابوث بنيز

 ىلع ليلذ وبغو كلك هللا لوسر نم نفرق ةذنك نهيلَع ديدشنلا ةمكح نأ مدقت :يبنلا ءاسن اي (نيلامكلا ريسفت)

 :لاق 225 هللا لوسر نأل ؛ايندلا ةنيز مللي تياوهتتلا قب لغوتلا نهتم قيلي الق ؛نهتيتر ملظعو نهرذق ةعقر

 داحآ نم ةدحاولاك نكنم ةدحاولا تسيل :نعملاو .كلذك هنم نوبرقملاو .ئيم ايندلا تسيلو ايندلا نم تسل

 (ي واصلا ةيشاح ) .دارفألا 32 لضافتلاف ععاسشتلا

 اذه باوحج :ليق :نتيقتا كإ .ةعامج يببَلا ءاسن نإف ؛هبشملا قباطيل ؛عمجلا ىلع ادغلا لمح :خلإ ةعامجك دحأك

 يفنل ليلعت "مظعأ نك نإف" :هلوق نإف ؛حراشلا عينض هل ريشي يذلا وهو «هلبق ام هيلع لدي فوذحم طرشلا

 (لمجلا ةيشاح) .باوجلا وه :ليقو «فنأتسم "خلإ نعضخت الف" :هلوقف اذه ىلعو ؛هيبشتلا اهديفي ىلا ةاواسملا



 بازحألا ةروس 55 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 الَوَف َنلَقَو قافن ُضَرَم -هبلَق ىف ذل َعَمِطَيَف لاحرلل لولب َنْعَصْنع الف مظعأ نكنإف

 :هلصأو «رارقلا نم َنكتوُيُب ىف ماي فاقلا رسكب َنَرَقَو .عوضح ريغ نم /2إ اًفوُرْعم

 ىلإ ءارلا ةكرح تلقن -اهرسكو ءارلا حتفب- تررق نم اهحتقو ءارلا رسكب «نررقا

 َجرِبَت هلصأ نم نيءاتلا ىدحإ كرتب ترْجرَبَت الو لصولا ةزمه عم تفذحو :فاقلا

 دعب راهظإلاو :لاحرلل نهتساحم ءاسنلا راهظإ نم .مالسإلا لبق ام . يأ "لوألا ةدهَجنا
 تاو ةوَلَّصلآ َنَمِقْأَو 4اَهنم ٌرهظ ام ام اَِإ نهتتيز نب دني الو ةيآ ف يف روك ذم مالسإلا

 (" ١ :روبلا) كَ

 ِتيَبْلا لهأ اي مالا نجلا ضسع جبن هّللا دي ا لوسَرو هللا َنعِطْأَو وكر
 ليئاقم نع لقن اذك

 :هلوق اهءازج نأ :رخألا ريسافتلا رهاظو «هلبق امج ةقلعتم ةيطرشلا ةلمجلا نأ ىلإ ةراشإ فنصملا مالك فو :ظعأ كنإف

 (نيلامكلا ريسفت) .تابيرملا مالكك ؛لاجرلا عم اعضاخ انيل امالك نملكت الف نئيقتا نإ ءلاحرلل لوقلاب نعضخت الف

 . جورلا" نم «تاعمطملا لوق لثم ءانيل اعضاخ نكلوقب نبحت ال يأ «سانلا ةبطاخم دنع :لوقلاب نعضخت الف

 .نكتويب نمزلا :نكتويب يف نرقو

 وهو رارقلا نم رمأ "ترق" نإ :لاق فاقلا رسك نمف «نيتءارقلا هيجوت ىلإ راشأ «تابثلا يأ :رارقلا نم
 ءاهنع ءانغتسا ةزمهلا مث ءافيقخت واولا تفذحف «نرقوا :هلصأو ءنكسو تبث اذإ اراقو رقي رق :لوقت ءنوكسلا

 عفان أرقو ءروهمجملا ةءارق اذه ءارلا ركب نررقا :هلصأف ؛ع راضملا يف فاقلا رسكب رقي رق :نم وأ «”"نرق" راصف

 .نررقا :هلصأو ع راضملا يف فاقلا حتفب رفعج وبأو مصاعو

 .نكيشم يف نرتخبت ال يأ [(نيلامكلا ريسفت) .لاحرلل اهنساحمو اهتنيز ةءرملا راهظإ :جربنلا] :نجربت الو
 لبق امك يأ :ىلوألا ةيلهاجلا (بيطخلا ريسفت) .لاجرلل نساح ا زاربإو :ةئيزلا زاربإ وه :ليقو (دوغسلا يأ ريسفت)

 "ىلوألا ةيلهاجلا" ريسفت يف ةداتق نع لقن اذك «مالسإلا

 اذه .قفإ "تنيبلا لهأ"ب دارملا ف فلتحا 0 ىلا ءاسن يأ قادنلا ىلع يويستست لا لإ عج ةكيللا لهأ اي

 ناك هنأ ةمركع نع ريرج نبا ىورو 0 يبنلا ءاسن يف تلزن اهنأ ام سابع نبا نع متاح نبا ىورف ءرمألا

 .نانسحلاو ةمطافو يلع مهنأ ىلإ ةداتقو دهاجمو يردخلا ديعس وبأ بهذو :نهيف تلزن اهفأ قوسلا يف يداني
 ؛نهل اهومش امأ ءامهينباو ايلعو ةمطافو نهمعي اهنأ :باوصلاو ؛ مك رهطي'و 'مكيلع" ريمض ريكذتب هيلع لدتسا

 ةمطافو ايلع نأ 'ملسم" يف املف ؛مهل امأو ,نهعم باطخلا هدعب اميف اذكو .هلبق اميفو نهعم مالكلا قايس نإف

 - بهذيل هللا ديري امنإ' :أرق مث هيلع ناك دوسأ رعش نم ءاسك يف 92 يبنلا مهلخدأف ءاوٌؤاج انيسحو انسحو



 بازحألا ةروس لا 1 نورشعلاو ئياثلا ءرجا

 نِم ٌنكتوُيب ىف ىلتُي ام نّركذأَو 2323 اريهطت هنم 2رْهْطُيَو يبنلا ءاسن يأ

 َّنِإ ةنسلا ٍةَمَكِْاَو نآرقلا هلأ تيا

 ُ 3 هك 3 اذ
 0 0 35 0 ك ١
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 ةمطافو ىلع ءاجف ءاهتيب ف ناك هُو هنأ :ةملس مأ نع هريغو دمحأ ديسم فو "خل! تيبلا لهأ سجرلا مكنع -

 هدي جرخأ مث ؛هب مهاطغو ءاسكلا لضف ذحأف «ةيآلا هذه هللا لزنأف ءيربح ءاسك ىلع هدنع اوسلجو امهانباو

 . غامد أف *:تلاق ءاريهطت مهرهطو مهنع سحب رلا بهذداف .يشأجو يب ب لهأ مهللا : لاق عامبسلا ىلإ امي قيولأف

 هدائسإ ةيهب ه ءمسي مل نم هدانسإ يفو .ريخخ ىلع كنإ :لاَمف هللا لوسر اي مكعم انأو :تلقف :ثيبلا -ىسار. يأ

 : 5 ' دلل 5 3
 نيسحو نسحو ىلع يفو يف :ةسمخح يف ةيالا هذه تلزن :225 يبا لاق ديعس يبأ نع ريرحجج نبا ىورو .تاقن

 ام لثم اذهو ؛ةيمستلا ةذكك ىلوأو نعل سيلا :م نك اذإف «ةصضاخ نهيف تلزن يك ماس ولو .ةمطافو

 كلذ عمو «يراخبلا يف امك ءابق دجسم يف تلزن احإ ٠(: م.:ةبوتلا) ىَّرَمّتلا ىَلَع نسا ةعياولا» يف اولاق

 ؛ايلتع يعم اوف هل اها دب نق ل
 ةعيشلل ليلد:ال نكلو :ةيمستلا هذ قرحأو ىلوأ اذه يدحسمف «قوقتلا ىلع نسسأ كلذ ناك اذإ ةنأ قيفوتلاو

 ؛بنذلا نم ةمصعلا ىلع لدت الف اهيف نهوخد مدع ملس ولو «جاوزألا لوخدل ؛ممل ةمصعلا توبث ىلع ةيالا يف

 امك لوقنف ملس ولو .هنع رهطملا عوقو ريهطتلا ءاضتقال ؛رهظأ وه لب ءاهنع وفعلاب ريهطتلا نوك زوجي هنأل
 ؛ضرألا هحج و ىلع نم داغإ دارأ دق ىلاعت ةنإف ؛رهاظ ةيمامإإلا مهنمو ؛ةيردقلا لصأ ىلع باوجلا ةيميت نبا هدر وأ

 .هدارم عقت امف

 ةيني وكت ةدارإو :ةبفعو امضر نجسضني ةبنيدا ةيعرشا ةدارإ :ناخيوت ةدارإلا نأ قيقتتلاف :تابثإلا لهأ لضأ ىلع امأو

 :هلوقكو «(5١:ةرقبلا) 4َرُْمْلا مكب ُديِرُي الو َرْسِْلا مكب لا ديري ف لثم :لوألا يدك ٠ هقلح نمضتي ةيردق

 َنيِذلا َنَنُس ْجكَيِدْهَيَو كَل نيل لا ديري «(؟1 :ءاسنلا) توها وُ َنيِذّلا ديرُيَو ْمُكْيَلَع َبوُنَي نأ ديري ساو
 .هاضرو هللا ةبحل ةدعضتم»تايآلا هذه يف هللا ةدارإ كإغ (5 6: ءابسنتلا) 4:ُكيَع بوكو 4 نم

 اجرح ًاقْيَض ُهَرْدَص ْلَعْجَي ُهَلِضُي نأ دري ْنَمَو مالسإلل ُهَرْدَّص خَرْشَي ُهَيِدْهي نأ هلا ِدِرُي ْنَمَفط :ىلاغت هل وَقك :ةيناثلا

 مثإلاو أظخلا نع ةمصعلا :وهو هوعّدا يذلا نيعملب تبقي الف مع ولو «لوألا ليبق نم ةيآلاو (5١١:ماعنألا)

 (نيلامكلا ريسفت) .طقف مثالا نع لب ءامهيلك

 لهأو ؛هجاوزأ نهو .هنكس تيب لهأ يف ةماع ةيآلا :ليق دقف الإو «قايسلا ةاعارمل ؛نهيلع هرصق :ىبنلا ءاسن يأ

 هنركذا و 1 أ استاد ركذ نكسفنأ يف يأ يبلا ءاسن اي ن نورك د او :نركذاو (ي واصلا ةيشاح) .هتيرذ نهو هبسن تيب

 (بيطخلا ريسفت) .ميلعتلاو ظعولا ةهج ىلع نك ريغل
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 تاعيطملا ِتتِدَقلاَو َنيِتِينقلاَو ِتَتِمْؤُملاَو َسيِمْؤُمْلاَو ِتَمِلْسُمْلاَو َتيِملَسُمْلآ نإ
3-0 

 او تاعاطلا ىلع ِتَردَّصلاَو َنيِربَّصلاَو ناميإلا يف ٍتَقِدَصلاَو َنيِقِدَّصلاَو

 ِتَمِبتَّصلاَو َنيِمِبَّصلاَو ِتقِّدَصضَتُمْلآَو َنيِقَّدَصَتُمْلاَو تاعضاوتملا ِتَحِشَخْلَاَو نيعضاوتملا
 : # عا # د ٠ 2 + تنافي

 تركدذلاَو اريثك هللا تريرج ذلاَو مارحلا نع تِظِفَحلاَو مِهجورف
 الَو ِنِمْؤُمِل ناك اَمَو .تاعاطلا ىلع 2: اًميِظَْع اًرَجَأَو يصاعملل ةَرِفغم مه ُهَللأ َّدَعَأ 5 ساب تس

 ني رابتخالا يأ ةزيطا مُهَل :ءايلاو ءانلاب نوُكي: نأ اًمأ ةهلوُسَوَو هللا ىَضَق اًَذإقتِيوُم
 مهادع 7 ماشش و ةقوكلا لهأل

 اهبطخ «بنيز هتحأو شحج قب هللا فبغ ف :تلزن .هلوسرو هللا رمأ فالخ جِهرمُأ
 ةريخلا لوعفم ةنأ ىلع بضنلاب

 20101011111 ]1 1 ] 1 ]1 كك ؛ةاملع نيح قللق اهركفش ؛ةةراه نع ديلا نو يلا

 رك اذ هللا نإ :نلقيو :نهتيب اميف نركذتي  نسلح 255 ىنلا جاوز نأ :انكاؤرأ ببس :خإ تاملسملاو نيملسملا نإ

 ةملس مأ تلأسف: ةعاطاانم لبقت ال نأ فاخن انإ ءهب ركذي ريخ انيفاامف ءريخب ءاسنلا ركذي مل و «نآرقلا يف لاجرلا

 ركاذيب الو ةياقك قف لاتجولا ركع انبي لاب اح هللا لوسر اي :تلاقف ءلاؤسلا ةريثك تناكو هي هللا  هلوعو

 ظاقيتساللا دنع هب جيس ناك لا نم راثكإإلا تامالاع نمو ةلاح هي ق ههتتسلاو م مك ولقب يأ / هللا نيرك اذلاو

 يوي ادعاقو امئاق ىلاعت هللا ركذي بح اريثك هللا نيركاذلا نم دبعلا نوكي ال :دهاجم لاقو .مونلا نم

 75 يبلا جاوزأ نأ يورو .هللا نوركذي لاوحألا هذه عيمج يف مه نعي :"ريبكلا" يفو ."حورلا"و "بيطنخلا" 4 097

 (يواضيبلا رب ريش يضف ني ريان د انيطاملا وق ةنرقلا .ق اجرا لل زكاذممألا لوسو
 ف ةراتو ءانه امك عنملاو رظحلا يف ةرات لهعتسي ظفللا اذهو «قيلي الو حلصي الو: يغبني ال يأ :خ2إ ناك امو

 كوتك اهرخ عاسنالا ف ةزاقوبت د لسسلاو هاهونف ركل ذآ كك ناك ام :ىلاعت هلوق يف امك القع عانتمالا

 ردصم هنأ ىلإ ريشي :رايتخالا (يواصلا ةيشاح) .(ه١:ىروشلا) «ايْحَو الإ هللا ُهَمَّلكُي نأ رشَبل ناك اًمَو :ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .ريختي ام :ةريخلا :يضاقلا لاقو ؛ةريطلاك سايقلا ريغ ىلع
 :هلوقو .35 هللا لوسر ةمع بلطملا دبع تنب ةميمأ امهمأو ءاضيأ شححج تنب يأ :خلإ هللا دبع يف تلزن

 هاضرأ الق هللا لوسر ايبكلع كنب انأ :قلاق' لاما :تسلغ امنانفأ كلذو.ديرل ةتامكنا نوع يأ "قللؤ اهركف'

 (ذزاخلا ريسفت) .دوسأ ديزو «ةليمج ءاضيب تناكو .ىسفنل
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 دَقَف مهلوُسَرَ هلا ٍصْحَي نَمَو ةيآلل ايضر مث هسفنل اهبطخ 25 يبنلا نأ لبق امهنظل
 وع دن اهنيك لإ عقو مث .ديزل 225 يبلا اهجّوزف ءانيب 2 ميش هلم لج
 :لاقف ءاهقارف ديرأ :لك 5 يبلل لاق مت ةاييعاركل ديو نمقل قو. ةاهبح سفن نإ مقرف

 عامه هم اه مه ده هاه ةهاقش# ههاقة ةاماف ع هاه م هاون ةاواعال ذه .ىلاغت لاق امك "كحوز كيلع ء] "2

 يفخت و" :ىلاعت هلوق ئيعم نأ ىلع ءانب اذه :اهيلع هرصب عقو مث .ديزل ةبطخلا نأب امهملع لبق يأ :لبق امهنظل
 اميس ال «ةوبنلا بصنمت قثال ريغ ريسفتلا اذهو «هريغل اعبت رسفملا هيلع جرد يذلا اهبح وه "هيدبم هللا ام كسفن يف
 (يواصلا ةيشاح) .هرجحو هتمع تب افوك عم اهاح هيلع ىفخي يبنلا نأ دعبي اضيأو ديو فيرشلا .هبانحي
 ق5 هنأ هريغو يربطلا ريرج نبا هيلإ بهذو «ةداتقو لتاقم ريسفتلا ةمئأ نع لقن اذك :2! كيلع كسمأ لاقف

 هريخنأ امل اديز نإ مث ءوه اهجوزيف اهقلطي نأ ىلع اصيرح ناك هنأو «ديز ةمصع يف يهو ءاهل ناسحتسا هنم عقو
 كيلع كسمأ" :هل لاق ءفرشلاب اميظعتو ناسللاب ىذأو ءهرمأ نايصعو ءاوق ظلغ اهنم اكشو اهقارف ديري هنأ

 .هسفن ف يفخي ناك يذلا اذهو ءاهايإ ديز قالط ىلع صرحلا يفخي وهو ءاهنع لوقت اميف يأ "هللا قتاو كحوز
 .ف ورعملاب رمألا نم بجي ام مزل هنكل
 دعا يح علا ؛هللا لوسر اي : لاقف ديز ءاح :لاق ةدانق نع رمعم نع قازرلا دبع فور

 لاقو .سانلا ىشخيو اهقلطي نأ بجي 225 ىبنلاو لاق ؛كتجوز كيلع كسمأو هللا قتا :لاقف ءاهقلطأ نأ ديرأ

 اهاوهف «ءشيرق ءاسن متأ نم ةميسج ةليمج ءاضيب تناكو ةمئان بنيز رصبأف ءهبلطف اموي اديز ىتأ 525 هنإ :لتاقم

 تين نذل لوسر اي: 0-0 يبس يا عيساوي هادنسا هيي يقم ةلمبم دياب

 .هللا قئاو كج وز كلغ كَسمأ ذك يببلا لاقف ءافاسلب ئيذؤتو «يلع مظعت اربك اهيف نإف ءاهقالط يف يل

 يدقاولاو ءلسرم هنكل «كلذ وحن نابح نب ىحي نب دمحم نع يدقاولا هيف قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا دنعو

 وجدل عقوو هتبجع اهأر امل ةنأ وحاو م ىور نم امهريغو ضايعو يريشقلا أطحخ دفو .فيعض

 :لاقي فيك و ؛هلضفب فيو 725 يبلا قحب طيرفتو ؛هلئاق نم ميظع مادقإ اذه :ئريشفلا لاق امل ديز قةلط: بحأو

 لك اهجوز يذلا وهو 55
 هيلإ راشأ يذلاو .ةوبنلا بناح ىشاحت لوقلا نم ركنم وهف هلئاق نع حص نإو ؛.حيحص ريغ هنإ :مهضعب لاقو

 ةدارإلا اهتضتقا ةمكحب كلذو ءاهجوزيس هنأ هيلإ ىحوأ ىلاعتو كرابت هنأ ةصقلا هذه ف قيقحتلا لهأ نم ةعامج

 .ديز نم هئافخإ ىلع هللا هبتاع يذلا اذهف «ةيهلإلا

 هنم نبجتحي ءاسنلا نكي لو «تدلو ذنم اهاري لزي مل هتمع ةنبا يهو ؟هتبجعأف

 5 5 1 5 5 5 0 2 دكئلزح ّء 9 3

 3 .هايإ اهجوزف ءهب تيضر انكإ مح ؛«كلذ تهركف اديز اهحج وزي نا دارا 1 هنأ :يدسلا قيرط نع متاح يما نبا ىورو

 - نوكي ام بنيزو كيز نيب نوكي لازي ال ناكو ءاهقالطب هرمأي نأ يبحتسي ناكف هجاوزأ نم انك دعي: هيبنا هللا ملعأ
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 5 ظ

 ةدعدب 2 12 دنقب ش "2س نخل د ص ا اا للا اا 1 3

 «قاتعإلاب ةيَلُعَكَمعتأَو مالسإإلاب هيلع هللا معنا ىدللل لوقت رك ذا فب .بروضتقم دِإَو

 هقتعأو ةثعبلا لبق ك5 هللا لوسر هارعشا (ةيلهاحلا ىبس.نم ناك «ةثراح نب ديز وهو

 هيِدَبَم ُهَّللا ام كيقك ىف ىو اهقالط رمأ يف هللا قّنآَو َكَجَوَر َكِيَلَع كسمأ هاّنبتو

 دمحت جور :اولوقي نأ نسانلا ىشنعو اهم ورث دياز اهقراف ول نأو ءاهتبحم نم هرهظم

 7 | هن 5 ا ا ع افي ةويدم 97

 ءسانلا لوق نم كيلع الو اهكحوزيو ؛ءيش لك يف ُهَّشْحَخ نأ قَحَأ ُهَّللآَو هنبا ةجوز

 ا ا ود م لق

 اَهكَسِجَوَز ةحاح ارَطَو اب ُدَيَر ىئَضق امَّلَ :لاعص هاحنف .اقدع تضقناو ديز اهقلط مت

 نع اضيأ يورو «هنبا ةأرما جوزت :اولوقيو هيلع اوبيعي نأ سانلا ىشخي ناكو .هجوز هيلع كسحي نأ هرمأف ءسانلا -

 :لاق اهوكشي ديز هاتأ املف ءاهجوزتي نأ لبق هجاوزأ نم يم بنيز نأ هيبن هللا ملعأ :لاق هدو نيسحلا نب ىلع

 يقبع هللا امن فلج ق يف ىفخت و ءاهكج وزن انأ كتربخأ دق :ىلاغت هللا لاق «كجوز كيلع كسفمأو ق ا

 نم قيفحتلا لهأ هيلع يذلا وهو ةةيآلا يف ليق ام نسحأ نيسحلا نب يلع لوق ةانؤاملع لاق :ييطرقلا لاق

 ق عمهريغو يبرعلا نبا 5 وبأ يضاقلاو ءالعلا ن 1 كم وبأو يضاقلاو يره رلاك «نيحخسارلا عاملعلا و نيرمسفملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يقارغلل "ةيفلألا" ع حرش يف يوانملا فوعرلا دبع ةمالعلا هلك اذه

 تقو تقولاو اصوصخخ «ةثعبلا لبق يبسلاب قرلا ةيعورشم مدعل ؛ارح ناك وهف الإو «ةروص يأ :إ ةارتشا

 ريسلا يف لوقنملا ذإ ؛حمست عون هلك هللا لوسرل ءارشلا ةبسن قو «تويرح : :بهيقا لاقي ال توحان' اهلغأو قزف

 (لمجلا ةيشاح) .اضيأ ةثعبلا لبق يأ :ةانبتو (لمحلا ةيشاح) س2 يببلل هتبهو مث ءمهرد ةئام عبرأب هتريشا ةضدت نأ

 .اهوحن و جوزلا ىذأو ءربكلا نم اهنع ل لوقت ام يف وأ هيزنت يه وهو ءاهقلطت الف يأ :هللا قتاو

 ؛كتجوز نوكتس اهنأ كتملعأ ام ملعت كنأ :: يعي ءاهحكنيسو اهقلطيس اديز نأب ملع وهو :كسفن يف يفختو

 نم « اهكانجوز" :هلوقب كتجوز امنأ يدبيو هدعو كل زحجني نأ ديري هللاو «نيعملا اذه كسفن يف يفخت تنأو

 اهقلطيس اديز نأ ملع وه :قيقحتلا لهأ هيلع يذلاو ؛مهنيب اميف روهشملا وه اذه :خلإ اهتبحم نم ."نايبلا حور"

 (نيلامكلا ريسفتو .اقتآ هناي ره انك هفللذي هللا ةملغ امك :اهحكني وهو

 كجوحن مو يأ :اهكانجوز (يواصلا سم اهقدع تضقتناو اهقلطو برأ اهيف هل قبي مل نأب يأ :ديز ىضق املف

 25 يبنلا جاوزأ ىلع رهف بيز تناك“ دفق نتا لاق .اهو كل افيرشت ؛اهيلع كل دقعي قلخلا نم يلو ىلإ

 .دحاو كدجو يدج 2 يبلل هلوقت تناكو ,ةئازباتلا سيمس قفا و هني كلل ئجوزو ؛نكيلاهأ هب نكجوز :لوقت

 (لمجلا ةيشاح) .ليربج كلذ يف ريفسلاو للا قلييسكتأ دقو «يريغ كلذك يه نم كئاسن نم سيلو
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1 

 ! 2 0 م + يام هيضقم هلأ رمأ اج ًًرطَو نم اوَضَ اذإ مهبآمِعدأ جوزأ ى ٌحَرَح َنيمؤمل

 عرتب بِصْنف هللا ةنسك يأ ِهَّللآ َةَنْس رمل هللا لخأ نضرف اًههف جرح نم ّيينلأ ىلع ناك ام 97 #2 ل

 يف مهل ةعسوت ؛كلذ يف مهيلع جرح ال نأ ءايبنألا نم لقا حم اوقع نينلا ق ضفاخلا

 و هلبق "نيذلا"ل تعن د ول ايف .ايضقم ميو اًروُدقم اًرَدَق هلعف هلل رمأ َن 7 حاكنا
 ا

 مهل هللا لحأ اميف سانلا ةلاقم نوشخي الف هلل ' ةيسنسيس
 عحر# 9

 12 نمو ٍبحأ ابا دمع نا ام .مهبساحم و هقلح لابعأل اظفاح 2 2اس كل 00

 .. َلوُسَر ناك نكدلَوءبنيز هتحوزب جّوزتلا هيلع مرحي الف -هدلاو يأ ديز ابأ سيلف

 :325 يبنلا لاق ةداهش الو ةبطخ ريغبو نذإ ريغب بنيز تيب ةيآلا لوزن دنع ٌدُك يبلا لخد يأ :خلإ اهيلع لخدف
 .امهل افالخ دوهش ريغب حاكنلا داقعنا دمحم مامإلا حابأو .ةتِلَع هصئاصخ نم وهو «دهاشلا ليئربجو ج وزملا هللا

 :ديز لاق ءبنيز يلع بطحخا ,«كنم يسفن يف قثوأ ادحأ دحأ ام :ديزل دو هللا لوسر لاق تدنعا امل انأ يورو

 قارقلا لوو :فصحرق# فاي 089 هللا لوس لق قوقبأ :يشأل اي قلقا ءاهنيجع رمخت يه اذإف تقلطناف

 معطأو ؛ةاش حبذ ءاهيلع ملوأ ام هقاسن نم ةأرما ىلع ملوأ امو ءامب لخدو هلو هللا لوسر اهحوزتف :"اهكانحوز"
 ."حورلا" نم اصخلم .محللاو زبخلا سانلا

 ةنس هجورت ناكو .عامجإلاب دحأ اهيف هكرشي مل ىلا هتايصوصح نم اذهو ؛قادص الو دقع الو يأ :نذإ ريغب

 نم اهو «نينس رشعب هدعب تتام ؛هتاجوز نم هدعب تام نم لوأ يهو «؛ثالث ةنس :ليقو .ةرجهلا نم سمخ
 .هوكرت بح امحلو ازبخ سانلا معطأو ةاش حبذف يأ :امحو ازبخ (يواصلا ةيشاح) .ةنس نوسمخو ثالث رمعلا

 .بنيز ىلع ملوأ امك هئاسن نم دحأ ىلع 575 يبلا ملوي ملو

 عضوم عوضوم مسا :خلإ هللا ةنس (نيلامكلا ريسفت) .ناويدلا يف هل ضرف :مهوق نم هل مسقو ردق وأ :هللا لحأ
 ءايبنألا يف ةنس كلذ هللا نس :ليق هنأك ؛"جرح نم يبنلا ىلع ناك ام" :هلوقل دكؤم ءالدنجو ابارت :هلوقك ردصملا

 (كرادملا ريسفت) .هريغو حاكنلا باب يف مهيلع عسوو ءمهل حابأ ام ىلع مادقإلا يف مهيلع جرحي ال نأ وهو ؛نيضاملا
 فاني الف «ةقيقح ةوبأ يأ ا دمحم ناك اه (نيلامكلا ريسفت) لا هع اومزلأ وأ ةنس كلذ هللا قرت: وأ كا قيس

 (يواصلا ةيشاح) .هريقوتو هميظعت مهيلع بجي ؛مهل حصانو ؛مهيلع قيفش هنإ ثيح نم مهوبأ هنأ



 بازحألا ةروس ١" نورشعلاو باثلا ءزجا

 ةلآك ءاتلا حتفب ةءارق فو ايا ةيكي دعي لغم ديب هلل نري الف نيل ك َداَحَو هللا

 لزن اذإو ءهدعب ين ال نأب هنم (2) اًميِلَع ٍءْىَس ٍلُكِب ُهَّلأ َناكَو اومتح هب يأ متخلا
 هوحبسو 5 تب ريتك اك ذ هلأ اوكا اينما 200 .هتعيرشب مكحي الَكِلع ىسيع ديسلا

 ُهْنَكينَلَمَو مكمحري يأ َمُكِيَلَع ىَلَصُي ىذْلاَوه .هرخآو راهنلا لّوأ /2) ًاليِصأَو َةَركب
 يأ روثلا ىلإ رفكلا تايسس الاقي م مكايإ هجارخإ قا مكل نورفغتسي يأ

 ةكئالملا اسلي لَم ئُهْتَوَقلَي َمْوَي ىلاعت هنم جهتي (2) اَميِحَر َنيِيِمْؤُمْلاِب َناَكَو ناكإلا

 هلوقو ."نييبنلا متاو هللا لوسر نكلو" :ىلاعت هلوقل ؛انيبن دعب يبن ال :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لاق :نييبنلا متاخو
 قحلا نيبت ةجحلا نذل ؛هيف كلش ول !.كلذك و.« ضصنلا ركنأ هنأ 4 رفكي ي 3 انيك ةعب :لاق عربمو بدعي ىبا لا اق

 ةزايبلا حور) .الطاب الإ ها وعد نو ال دمحم توم دعب ةوبنلا ىعدا نمو ؛لطابلا نم

 ىلع دري الو ؟يبن وهو هدعب لزني ىسيعو "نييبنلا متاححو" :ىلاعت لاق فيك :لاقي امع باوج :خإ لزن اذإو
 انعرش فلاخي امم ثيداحألا يف ءاج امث «ءكلذ وحنو مالسإلا ريغ هلوبق مدعو ةيزحلا عضو نم ءايشأب ةمكح اذه

 ءءايبنألا رخخآ ناك فيك :تلق نإف :يرشخمزلا لاقو .الئالكلامعىسيع .لوزن دنغ انيبن عرش كلذ نأل ؛نآلا

 نيحو «هلبق يبن نمم ىسيعو .دحأ هدعب يبن ال هنأ ءايبنألا رحخآ هنوك نعم :تلق ؟نامزلا رآ يف لزني ىسيعو

 لبا ةيقاحرب ."ىحركلا' قلك دسم ةميرغتب الماغ لزتي لوف
 دارملاو .نيروهشم امفوكل ؛تاقوألا رئاس ىلع امهتليضف ىلغ ةلالدلل ؛ركذلاب امهصيصخت :هرخخآو راهنلا لوأ

 ربعف .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :دهاجم هلاق امك حيبستلاب

 رجفلا ةالص اولص "ةركب هوحبسو" :يبلكلا نعو ءرصعلاو حبصلا ةالص اولص :ليقو ؛هناوخإ نع ح ب

 نيلامكلا ريسفت) .ةيقابلا ةعبرألا تاولصلا "اليصأ"و

 ةكئالملا نمو «ةمحر هللا نم كلذو ءزاخنا هجو ىلع 55 ام ةيانعلاو مامتهالا ةالصلاب دارملا :مكل ا

 انايإ هجارحخإ نإ :لاقي امع باوج :هجارخإ مديل .كرتشملا ءعومع نم ال «زاخا مومع ليبق نم ةيآلاف ءرافغتسا

 اذإ قلاخلا نع ةلفغلا نأل ؛جارخإلا اذه ماود دارملا نأ :باوجلا حاضيإو ؟نامبإلا درجمب لصاح تاملظلا نم

 دنع هئاقل موي يأ :هنوقلي موي (يواصلا ةيشاح) .هللاب ذايعلاع نامعإلا يأ رونلا نم دبعلا فيرا اقر ماد

 (ي واضيبلا ريسفت) .ةنا لوحد دنع وأ روبقلا نم ج ورخلا لتع هَ «توملا



 بازحألا ةروس 4 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 تلا يت ل اة ا سا ه6 ل خا ع حا ا عا #
 فلسا عوق هينا َكَلسلَسَوَا . 5 يأتي .ةنحلا وه 729 اميرك ارجأ حط َدَعَاَو

 3 نسيقللا رق .هب ءادتهالا يف هلثم ينوب اجاَرِسَو هرمأب .هنْذِإِب هتعاط

 وهف هللا لَع لَكَوَتَو رمأب مهيف رمؤُت نأ ىلإ هيلع مهزاجت ال َمُهَنَذَ كرتا َعَدَو

 ؟ٍتسِمْؤُمْلا دتحكت اَذِإ اَوُعَماَ نيذلا نأتي :هيلإ اضوفم 29 اليك هّللآب ئقكو كيفاك

 يلعو ةزمحل :كل اَمَف نهوعماجت يأ "نهوّسامت" :ةءارق فو هوست نأ ٍلَبَق نِم َّنهوُمْتَقَلط
 هب نعتمتي ام نهوطعأ َّنهوُعَبَمَف اهريغو ءارقألاب اف وصخت اندست راثع ني َرِهيِلَع

 دادتعالا وأ ددعلا نم امإ

 ١ 225 3 2 2 2 2 1 دارا اما عمرو دقوا ةطاوراو اه ةاقما# قاوم ف :ةقدضأ نيلاجسي ف نإ يأ

 كلذب عفد :هرمأب ”نيلامكلا ريسفتا .عادبهو ملوُم نيعمب عيدبو جبيل نك .لعفملا ىعمب ليعف هنأ ىلإ ريشي ةارظنم

 خايشألا ذأ انه نمو ءرسيتو لهس نذإلاب دارملا نأب :باجأف ؟"كانلسرأ" :هلوقب لصاح نذإلا نإ :لاقي ام

 نمو حت ارريسيت ف قيرطلا هل تلهس دقف داشراإلاو ملعلا ن . ف ءيشب هخايشأ هزاجأ نمف «نيديرملل ةزاجإلا لامعتسا

 (يواصلا ةيشاح)إ .قيرطلا هيلع تدسناو «هريغو هسفن وو ب ا سس ام

 امعإ *لاقيف كقنيححو (حابصملا هي داروملا ل لمتك و عرهاظ وشو سمشلا جارسلاب دارملا نأ ل امتحي :ارينم اجارسو

 هنمأ سبئقن قي وهو عةنم راونألا سابتقا لهسي جارسل || نذل تأ اهرون نأ عم نيمو ديو 1و جارح ان هيمش

 مكح يف ةحيحصلا ةولخلاو «نيتءارقلا ىلع ريسفت :نهوعماجت يأ (يواصلا ةيشاح) ا ةيسحلا راونألا

 /نيلامكلا ريسفت) .هكلع كلي ةفينح يبأ دنع :ريعملا

 لوخدم ريغ وأ امي الوخدم تناك اذإ ةايحلا يف ةقرافملل ةبجاولا ةعتملا يهو هب نعتمتي يأ :نعتمتي ام نهوطعأ

 فصن جورلا ىلع بجي رهم ا ضرف ناك نإف :"يدمحألا ريسفتلا" ف لاقو (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ةقدصأ
 يىهو «ذئنيح ةعتملا بجي نكلو ؛ءيش رهملا نم بجي مل رهم اط ضرفي مل نإو «ةبحتسم ذئنيح ةعتملاو ءضورفملا

 .حصألا ىلع ةفحلمو رامحو م
 نا اي



 بازحألا ةروس 42 نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 َحاَرَس َنِهوُحَرَسَو يعفاشلا هيلعو ابنتق سابع نبا هلاق ءطقف ىمسملا فصن نهلف الإو

 تيتا جملا تحور ا كرآ اهللخل اذإ لآ انيك رارقإ ريغ نع ةيليس اولع م ليج
 سبأ لل ع تا تس © وح يطا رج را ا يلا تع ىلا اع ب 0

 قلم َنَرَجاَه ىتلا َكِتلَخ ِتاَنَبَو َكِلاَح ِتاَنَبَو َكِتَّمَع ِتاَئَبَو َكَيَع ٍِتاَئَبَو ةيريوجو
 راج نس سايس 9 يا د رس د اكو نب عع حج هع ا ضم هيف مظل م ا
 اًبحكنتَسَي نا ّىنلا َداَرأ نإ ّينلل ابسفن تبهَو نإ ةنِمْؤَم ةارماو نرجاهي مل نم فالخب

 5 يا و كم 1 ا 5 : ْ

 2525177577715371717157105705151010177 نينمؤملا نوذ نم كل ةصلاخ قادص ريعب اهحاكن بلطي

 لوق نم ديدحلا يف - ةقلطم لكل ةعتملا بحت انأ ليصفتلاو .ىعفاشلا هيلعو مذ سابع نبا هلاق :خ! نهلف الإو

 كما دمر نع يهودا نع ةياور وهو «ءاهمح ف ةنس يهف ءاه ضورفملا ةلوحدملا ريغل الإ -يعفاشلا

 مسي م يلا ةلوتعدلا زعل ريع ل بجي و اقاظع ل رع ملل هيششمم :ةياور يف دمحأو ةفينح وبأ لاقو :هدمل الإ لكل بحتسي

 اب

 يصرف دقو وس ل لبق 0 ره ومد نو :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوقل ؛اهقح يف عرشي م اه يمس اذإف ءامل

 (نيلامكلا ريسفت) .(5707:ةرقبلا) «ٌحْمْضَرف ام ُفضنف ةّضيرف نه
 جاؤزألا نم امنفإف ؛"نهروحجأ تيثآ" ةلص ىلع "كبيمي تلكلم ام" فطع ىضتقي انني ليثمتلا .ةيريوجو ةيفاصك
 تفالاخي "ةناميرو ةيرام"بليقمتلا دذقيح تاوصلاق "كجاوزأ" ىلع ةفوطعم تلعج ولو ءاههقتع دعي امهجوزت

 725 يببلا نبطتع :قاه مأ نع يذمرتلا ور دك هصئاصخ نم كلذو ههيلغ مرت انغإف ؛قاح ماك ةرحاهي ل .نم

 يطويسلا لاق . ءاقلطلا نه ةشك غهعف رجاهأ , قا ؛ هل لحأ ملف عةيالا هذه هل ب م «يرذعب هل ترذتعاف

 تارجاهملاب لحلا دييقت' لمتحيو .نيهحجولا دحأ يف رحاهي مل نم حاكن ةصاخ 585 هيلغ مرح امم :هصئاصخ ف

 وحب ةكولمملا لالحإ ديقتو .ةلجعم رهملا اهئاطعإب هل لالحإلا دييقتك ؛هيلع لحلا فقوتل ال لضفألا راثيإل

 ”نيلامكلا رييسفتالا , ملجأ ياللا :هانعم ضعب نعو .ةيبس

 تايوستملا ةرغز نب ءاسنا يأ "قكتالاعحت ثانيو" :هلوقو ..كيبأل :تابوسملا شيرق ءاسن يأ :خا كمع تانبو

 نييلاخ قيامها انمنفأ مكل ؛افيضأ اذإ نامعي لاخلاو معلا نأ ةلاخلاو ةمعلا نود لاخلاو معلا دارفإ [ةيقاسو .كايمأل

 (يواصلا ةيشاح) .ءاتلا دوج ول ناسعي ال ةهعلاو ةلاخلاو .ةدحولا ءات نم

 طرشلا يضاملا فاني ملف ٍ؛اهلح انمكح وأ انيضق "انللحأ" نعم نأل ؛"انللحأ"ب اهبضن :2إ كتالاخ تانبو

 (قيلامكلا ريسفت) ..لبقتسم اضيأ ىهف (ةقيقحلاو نيغملا بسخب طرشلا :باوج "انللخأ" :لوقن وأ «لبقتسملا

 ةصلاخ اوك لاح يأ "تبهو" لعاف نم لاخلا ىلع بوضنم هنأ :اهدحأ فجوأ ةيفو يس طفت :كل ةصلاخ
 انا

 :ثلاثلا .جاجزلا بهذ هيلإو ؛لوألا نيعمب وهو «تصصختف تفصو اهنأل ؛"ةأرما" نم لاح امغأ :يناثلا .كريغ نود كل

 (لمجلا ةيشاح) .هللا دعوك دكؤم ردصم اهأ :عبارلا ."
 سا” تك

 259 تي : 5 ع 5 3 5

 تبهو ب اهبصنف ؛ةصلاخ ةبه يأ ردقم ردصم تعن اكأ



 بازحألا ةروس “هه نورشعلاو يناثلا ءزجا

 و رهمو دوهشو ٌيلوب الإ اوجّوزتي الو «ةوسن عبرأ ىلع اوديزي ال نأب ماكحألا نم

 اهكلامل لح نمت ةمألا نوكت :نآب هريغو :ءارشب ءامألا نم َهَهُدْسَيَأ تكتم آم ف

 كلذ لبق امب قلعتم اَْيَكِل ءطولا لبق أربتست نأو «ةّينثولاو ةيسوحما فالخب ةيباتكلاك

 هع زرحنلا رسعب اسيفا روف هللا كراكو ,حاكنلا ىف .قيط وتس فارغ نوي

 يأ َنِهْنِم ُءاَشَت نم رخؤت «هلدب ءايلاو ةزمه لاب رت .كلذ ٍف ةعسوتلاب م اَميِحَر

 تبلط َتيَمَتِبأ ِنَمَو اهيتأتف ٌنهنم مشق نم َكَِْلِإ مضت َومُتَو اهتبون نع كحاوزأ
 كلذ يف َرّيُخ .كيلإ اهمضو اهبلط يف َكَلْيَلَع َحاَتُج اَلَق ةمسقلا نم َتَلّزَع ْنّمِم
 220111310111501 1 9-0010 122 3 #1 مف . هيلع ابجاو مسقلا ناك نأ دعب

 صخ امنإو دي هريغل حاكنلا دقعني :كلي ةفينح وبأ لاقو .دم دمحأو يعفاشلاو كلام لوق كلذو :قادص ريغ نم
 لق حاكنلا يف ارهم حلصي عيبلا يف انمث حلصي ام لك نأ هلي يعفاشلا دنع نكل :رهمو .هيلع رهملا بوجو مدعل ؛يبنلا

 ةرشع وهو ىلاعت هللا دنع نم اعرش ردقع وقنانةو ءجوزلا يأر ىلإ هريدقت نأو هللا دنع نم ردقم نيغو عرك وأ

 دقو .لوصألا بتك يف هليصفتو ؛"يدمحألا ريسفت" نم «عونمم هنع ناصقنلاو «عربت غلي ام اغلاب هيلع ةدايزلاو ءمهارد

 لقأ رهم ال :هلوقب ةَكِلِع هنيب دقف ءلمحب ضورفملا نأب بيحأو ؟المحم نوكيف ؛ةيآلا نم ملعي مل ضورفملا ردق نإ :لاقي

 .اولاق اذكه ؛هيف ريض الو ؛ةقرسلا دح يف ديلا ىلع سايقلاب هانردق وأ ؛مهارد ةرشع نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةضرتعم ةلمج "خلإ انضرف ام انملع دق" :هلوق فو ؛"كل ةصلاخ" :هلوقل نيعي :خلإ امب قلعتم

 ريغ نم اهتعجاضم كرتتو ؛كحجاوزأ نم ءاشت نم ءدمحم اي رخوت :ئعملاو ءهرخأ رمألا أجرأ :"سوماقلا" ف :يجرت
 م اهتطقسأو اهتلزع نأ دعب كشارف ىلإ اهدر تبلط يأ ءتبلط :تيغتبا نمو .لدعو مسقو ةبون ىلإ رظن
 .ديعبتلاو كرتلا :لزعلاو ؛ةعجرلاب اهتقلط يأ "تلزع نمم" :هلوق ىلع :"دوعسلا يبأ" فو (لمحلا ةيشاح) .ةمسقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ميرحتلا دعب هجاوزأب لدبتلا ةحابإ ىلع ةلومحم يه :ليقو .مثإ الف :ةعجرلاب يأ :تبلط (نايبلا حور)

 ةيوستلا نأ كلذو «نهنيب مسقلا يف اهفأ لاوقألا رهشأف «ةيآلا هذه ننعم يف نورسفملا فلتخا :خلإ كلذ يف ريخ
 . بيطخلا" نم ؛نهيف هيلإ رايتحالا راصو ؛هنع طقس ةيآلا هذه تلزن املف «هيلع ةبجاو تناك مسقلا يف نهنيب



 بازحألا ةروس / نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 ركذ ام َنُهتَِتاَءآَمب تَرَ روك الو نيمعأ رقت نأ .لإ .برقأ ذأ رييختلا َكِلَذ
 ءابسلا١ رشأ يق ةكبولق ىف اَم ُمَلْعَي ُهّللآَو "نيبعاري " ف لغافلل ديقات "لاك هيف ردنا

 ردو

 هللا َناَكَو تدرأ اه لك ف كيلع اريسيت ؛نهيف كانريحخ امنإو ءنهضعب ىلإ ليملاو

 . . عستلا ُلَعَب ْنِم ُءاَسِيلا كك 011 ءايلاو ءاتلاب ٌلِحاَل .مهياقع نع:2: اَميلَح هقلخب اًميِلَع

 عم هئاسن نيب مسقلا هيلع بجي مل :ئعملاو هيلع هبوجو مدعو مسقلا يف هرييخت ةمكح ىلإ ةراشإ اذه :خإ كلذ

 نملع اذإ ننأل ؛نه لصح ام نهاضر ىلإ برقأو ؛نيفزح مدعو نهنيعأ نوكس ىلإ برقأ رييختلا نأل ؛لدع هنأ

 (يواصلا قدور نعنقو كلذب نررس مسقلا هنم لصحو ءمسقلا نم ائيش يببلا ىلع بحوي مل هللا نأ
 ةلصحو. نافل تيهؤو نهسوفلا تنامظا تلا دنع نع رسعتلا انه نأ نملع اذإ نفأل يأ :نهنيعأ رقن نا
 يببلا اهيأ اي" :يهو ةقباسلا ةيآلاب ةحوسنم ةيآلا هذه :خلإ لحي ال (نيلامكلا ريسفت) .نويعلا ترقو اضرلا

 ةشئاع نع يور ام هديؤيو ءةيآلا "كيلع هللا ءاقأ امث كتيب تكلم امو نهروحأ تيثآ قآللا كجاوزأ كل انللخأ

 سائجألا دعب نم ءاسنلا كل لي ال :هانعم ليقو ."ءاش ام عءاسنلا نم هل لح نوع 5 هللا لوصر كاف اب"

 بحاضص مالكو «فاشكلا بحاض' هركذ اذكه ؛ةحوستم ريغ مكخحم وهف «نفالخإ ىلع صن ىلا ةعبرألا

 هلوق نيبو اهنيب ةلصاف لا ةيآلا لب «ةيآلا هذه سيل هخسان نأ :"يواضيبلا" ف ركذو «هدعاسي اضيأ "كرادملا"

 ريدقت ىلع ع ءاشت نم كيلإ يوؤتو نهنم ءاشت نم قبرا : ى ل اعت هل وق يهو "دعب نم عاستلا كلل لح 0 : ى اعت

 ."ىيدنحألا ريشفتلا" نم صخلم ؛ءاشت نه كسمتو ءاشت نم قلطت هانعم نوكي نأ

 .بوقعيو هرمع يبأل ةيقوفلا ءاتلاو «لصفلا دوحجو عم يقيقح ريغ عمجلا ثينأت نأل ؛ رثك لل ةيتحتلا يأ :ءايلاو

 يف اوفلتخا .نهريغ هل لحن 3 ةرخآلاو 25 يبا نهرايتخا ىلع نحل ءازج :عستلا دعب نم (نيلامكلا ريسفت)

 نبا ىور .يئاثلا عملا ىلع "ءاشت نم ىحرت" :ىلاعت هلوقل ةحسان يه لب ؛خسنت مل ةمكحم اهإ :ليقف ةيآلا

 نيريس نباو نسا نع يورملا وهو ؛ هيلع :هييصع ايهكأ ةيبطعألا ةيبحلا" :ان55 سابع نبا نع هيودرم

 امو لوز قوبسم وهف ءةءارق اهمدقت نإو هنإف ؛هحو ىلع "نهنم ءاشت نم دعت" :هلوقب ةححوسنم اهكإ :ليقو

 ج رخأ : ءانش انهم عاسنلا نوم هل لح وح 52 هللا لوسر تام ام" :نقذ ةشئاع نع يئاسنلاو يدئمرتلاو لولا ةادر

 ءاسنلا كل لحي ال" :هلوق يف فلتحا :رجح نبا مالسإلا خيش لاقو .حصأ كلذو «هوحن ةملس مأ نع متاح يبأ نبا

 ؟ريكتلا دبع ةدوحوملا عاستلا دعب وأ فنض نود. فنض هل لخي ناكف ةروكذملا فاضوألا:هب دارملا لع "دعي نم

 نبا بهذ يناثلا ىلإو «دمحأ نب هللا دبع هجرخأ امك «هقفاو نمو بعك نب يبأ بهذ لوألا ىلإو ؛نيلوق ىلع
 - ؛ةروكذملا ةصقلا دعب جوزت هل ددجتي م ال6 هنأ عقاولا معن ؛نهرايتحا ىلع نش ةازاحجم عقو كلذ نإو هقفاو نمو



 بازحألا ةروس 06 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 َنهقلطت نأب ٍجَوزَأَنِم َّنِب لصألا يف نيءاتلا ىدحإ كرتب َلّدَبَت نأ لَو كنرتخا ياللا
 نع ايو كا لإ َنْسُسُح كلَبَجَعَأ َوَلَو تقلط نم لدب حكنتو ؛ٌنهضعب وأ

 يف تامو «ميهاربإ هل تدلوو ةيطبقلا ةيرام نهدعب كلم دقو .كل لحتف ءامإلا
 َتوُيُب اوُلْخَدَت ال ْأوُنَماَء تريرذلا يأتي .اظيفح () اًبيِقَر ِءْىَش لك ىَلَع هلل َناكَو هتايح
 00 َرْيغ اولحدتف ٍماَعط ىإإ ءاعدلاب لوحدلا يف 23 تذؤي فقل لإ ينل

 لاح بسضنلا عضوم يف
 رشتناف ْمُتَمِعط اذإف اولخذأق يعد اذإ نكي أي كلأ :نالضع .هجضن هدّنإ نيرظتنم

 ّينلا ىِذؤي راك ثكملا محل 0/1 نسب مكس نيرتسرت يهل اوكا

 ةعبرألا سانجألا دعب نم كل لحي ال" :يذمرتلا هاور امك ام5 سابع نبا نعو .باجحلا عفري ال كلذ نكل -

 (نيلامكلا ريسفت) ."رخأ نم اجاوزأ نمي لدبت نأ الو ؛نهلالحإ ىلع صن يلا
 اصأ ىلع بصنلا :نتاهجو هيف زوجحيف ءءاسنلا نم ئكتسم هنأ :امهدحأ (ناهجو هيف :كنيمي تكلم ام الإ

 يف نوكي نأ زوجيف :ءاقبلا وبأ لاق ."جاوزأ" نم نينتسم هنأ :يناثلاو .راتخملا وهو «لدبلا ىلع عفرلاو :ءانثتسالا

 عضوم يف نوكي نأو .ظفللا ىلع "نه" نم الدب رج عضوم يف نوكي نأو «ءانثتسالا لصأ ىلع بصن عضوم
 تنب بئيز ةميلو نأش قف تلزن ةيآلا هذه :نيذلا اهيأ اي (لمحلا ةيش ةيشاح) .لحما ىلع " نع .نم الدب بت

 اولاطأف لتي ىبنلا دنع طهر ىقبو ءاوجرخ مث ماعطلا نم اوباصأف :موقلا اعدف هلك هللا لوسر اهب نب نيح ءشحج
 (اصخلم يواصلا ةيشاح) 2 يبنلا ىلع لقتف ثكحملا

 يف تلزن اهكأ :ان5 سابع نبا نع يور :"بيطخلا" يفو (يواضيبلا ريسفت) .هكاردإ وأ ماعطلا تقو يأ :ةانإ
 اكو «توحعرخم الو نولكأي مث :قردي نأ ىلإ ماعطلا لبق 25 هللا لوسر عاعط نوتيحتي اوناك قيملسملا نم سان
 بثيز ةعيلو نآس ىف اةيآلا هذه تلزن :ةويرسفللا رثقأ لاقو ,ةيآلا هذدنع ثلزدف م ىذأتي هي هللا لوسر

 سنأ لاق نأ ىلإ ءلخدي مث جرخيو سانلا لكأيو ؛ةميلولا يف سانلا عمتجاف خي هللا لوسر امب لخد نيح
 ةثالث يقبو مهلك سانلا قرفتو .وكماعط اوعفرا :لاقف :ةوعدأ ادحأ دجأ اه تح توعد هللا لوسر اي :هقف

 لوقي ال ءءايحلا ديدش 26 هللا لوسر ناك و ءاوجرخي ملف اوجرخيل 2 هللا لوسر ماقف ءاولاطأف نوثدحتي رفن

 (حارصلا) .محللا لثم ءيش لك كاردإ :هجضن .ةيآلا هذه تلزنئف ءائيش مهنم



 بازحألا ةروس 7/8 نورشعلاو فاعلا عزجلا

 :ئرشو .هنايب كرتي 8 ين .مكج رخع نأ قعلا قي . سَ اهو مكجرخي نأ

 كف ع 5 ع مع يعل ربو 6 ٍِ 3 7 7

 ءآزو نم هول اعَبم 25 يبلا جاوزأ يأ نهومتلاس اذِإَو ةدحاو ءايب يحتسي
 3 ٍك 7| دبع كج نا ظ , خر مم و 0 مد وا 5 1 3 ١

 نا محل ترك اَمَو ةبيرملا رطاوخلا نم َنهبولقَو جكبولقل رّهطأ ركلاذ رتس باتجم
 00 د2 معا 2 رشا نيب# ا

 ناك مكلاذ نإ ادبا ءوِدعَب نِم مسا أوحكبت نأ لَو ءىشب هللا لوسَر أوذؤت

 ص رع مصل راه نيام لا وللا ] 2 8 1 م7

 تراك َهَّللا َنِإف دعب نهحاكن نه ةوفنم وأ اكيش اوُدجت نإ 2:0 اميظع ابنذ هللا دنع

 هس سدس دسم مسموم سولاف حاج ميلع كيزاسإ جود ظريف قع لقي

 هنم يحتسملا نأ ىلع لدي هنإف ؛هدعب ام ليلدب فاضم ريدقت هيف نأ نعي «مكجارخخإ نم يأ :مكجرخي نأ

 نأ يعبني كاف ء قح مكحا رخإ نأ ىلع ةلذلدلل ؟جارحخإإلا عض وم "ولا" عض وف .مهسفنأ اي : يناعملا نم نعم

 رشلا ريك نع ةرابع هنإف ؛هناحبس هب قيلي ال ءايحلا ناك امل :هنايب كرتي ال (نيلامكلا ريسفت) .هنايب كرتي

 مزريلاسكلا رسل .نيءايلا ىدحإ فذحو ةدحاو ءايب "يحتسي" :ذاشلا يف ئرقو .كرتلا وهو هتياغب هلأ «نهضابقناو

 تاقمأ تيل رت ولف ءرجافلاو ربلا كيلع لحخدي هللا لوتس اي :لاق هيف رمع نأ يور :خاإ نهومتلاس اذإو

 (يواضيبلا ريسفت) .تلزنف ؛«باجحلاب نيئمؤملا
 عام زاوحج اهيفو ءنيجتحي آل ءاتسلا ناك نأ دعب (نينم وما تايمأ اك رم يلا باجحلا ةيا هذه :نهولأساف

 : ضايع لاق :دعتس نبا ةأاور ايف «ةرجضا نم ةسماخلا ةنسلا نم ةدعقلا يد 8 كلذ ناك و .نهتبطاخمو نهمالك

 قف كلذ فشق" نه زوج الف ميكو هجولا ىف فالح الب نهيلع ضرف وهف هب صتخا امم باجحلا ضرف

 :"أظوملا" يفااه لدعسا مث ةةرورض هيلإ تعد ام الإ «تاريبسم نك نإو نهضوحش راهظإ الو ءاهريغ الو ةداهشلا

 ؛اهشعت قوقاةبقلا ان تلعج شححج تيب بيز نأو ءاهصحش قري نأ نع ءاسلا اهرتم تيقوت امل ةصقتح نأ

 2 يبلا دعب نك دقف ؛نهيلع كلذ ضرف هاعدا ام نأ لع ليل ةرك ذ اميق سيلو :ظفاحلا لاق .اهتصتخحش .رتسيل

 ريسسفت) .صضاخشألا 1 نادبألا تارتتسم مهو ريدا نهنم لوعمسي مهدعب نمو ةباحصلا ناكو .نفطيو نجت

 (نايبلا حور) .ءيش هبلق يف عقي مل رخآلا ري مل اذإ ةأرملاو لجرلا نم دحاو لك نإف :ةبيرملا رطاوخلا (نيلامكلا

 نبا نع متاح يبأ نبا هاور ؛«ضبق نإ هئاسن ضعب حكني نأ مزع هباحصأ نم لحجر يف تلزن :خلإ اوحكنت نأ الو

 (نيلامكلا ريسفت) .لئاقم نع يور اذك هللا .ديبع نب ةحلط كلذ ىلع مزاعلا نأ يدسلا نع لقتو هم سابغ

 ءانبألاو عابألا لاق ع« لج رلا نم ءاسنلا باجتحا مكحو تاجا ةيأ تلوث اذ هنأ يور :نهيلع حانج هي

 - ةيالا "نهيلع حانج ال' :ىلاعت هلوق اهبقع لزتف ؟باجح ءارو نم نهملكن هللا لوسر اي اضيأ نحن :براقألاو



 بازحألا ةروس ظ جا 6 ظ نورشعلاو يباغلا عزججا

 »ب يغ د نا كك ع و - 5 مسا موك و 2 ه4 تاع 2# ىع هَ د

 يا نهياسن الَو نهتاوخا ٍءانْبا الو ني:اوخإ ءاتبأ لَو َنِمَوْحِإ آَلَو نهياتَبأ آلَو نِيياَباَء ىف
 8و ا 2 2 ع 9 ُ

 ريغ نم دول 3” نأ يبوس ءايمإلا نم يطل تانمؤملا

 و
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 نب ديعس لاق ام ىلع ةصاخ ءامإلا "نفامأ تكلم ام" نمو ."نه" ةملك ىلإ ةفاضإلا ليلدب تانمؤملا ءاسنلا نم دارملاو <

 م "نفناميأ تكلم ام الو" :"نايبلا حور" ةرابعو ."يدمحألا" نم ,يعفاشلا ذخأ هبو ؛ديبعلا لوانتي :ليقو .بيسملا
 نم :ليقو مراح اك اهيلإ رظني نأو ءافيفع ناك اذإ اهيلع لوحدلا هل زوجيف ءاه امرحم ةأرملا دبع نوكيف ؛ءامإلاو ديبعلا

 ةأرملا دع لل ؛ىوقتلا ىلإ ٍيرقأ وهو :'مولعلا رحب" ف لاق ءاهعم يزحسألا مكح همكح دبعلا نوكيف ءةصاخخ ءامإلا

 زاجأ دقو :هعم رفسلا الو جحلا اهل زوجي الف ؛روهمجلا هيلعو هذ ةفينح يبأ لوق وهو ءالحف وأ ناك ايصخ يبنحألاك

 .اصخلم «ةيمرحملا بجوي ال رظنلا زاوج نكلو «ةوهشلا نم نمألا دجو اذإ اهيفكو اههجو ىلإ هتيؤر
 هلوق يف نآرقلا يف ابأ معلا ةيمست تءاج دقو «نيدلاولا ىرحب نايرجبي امهنأل ؛لاخلاو معلا ركذي حلو :إ نهئابآ يف

 زوجي الف يأ :تانمؤملا يأ (نيلامككلا ريسفت) .(8١:ةرقبلا) 4َقاَحْسِإَو َليِعاَمْسَِو ميِهاَربِإ َكئاَبآ هلإَول :ىلاعت
 (نيلامكلا ريسفت) .نهسانجأ نم نفأل ؛"نهئاسن الو" :لاق امنإو ءماع وه :ليقو .نهيلع لوخدلا تايباتكلل

 رم دقو «يبنجألاك ةأرملا دبع :روهمجلاو كلي ةفينح وبأ لاقو هلي يعفاشلا بهذم كلذو :خلإ باجح ريغ نم
 (/نيلامكلا ريسفت) .روتلا ةروس يف

 هللاب اودنتقا ثيح ؛كلذب مهفيرشت ىبنلا ىلع نينمؤملاو ةكئالملا ةالص ةمكحو .هب قيلي امت هل اوعدا يأ :هيلع اولص
 تلصو ةمعن لك يف ىمظعلا ةطساولا هنأل ؛قلخلا ىلع هقوقح ضعبل ةأفاكم و هميظعت راهظإو ةالصلا قلطم فو

 نم مهيلع بجي ام ضعبل ةأفاكم هيلع قلخلا عيمج ةالضف ؛هئفاكي ن أ صخش نم ةمعن هل لصو نم ىلع قحو ءمه

 قلخلا نأب بيحأ ؟ال وأ اوبلط ءاقلطم هيلع لصم وهو «هيلع ىلصي نأ هللا نم بلط مهتالص نإ :تلق نإ .هقوقح

 هللا نم د يبلل ةلصاولا ةالصلا نأ كش الو .هئفاكي نأ كلاملا رداقلا نم م اوبلط كك هتافاكم نع نيرزجاع اوناك امل

 (يواصلا ةيشاخ) .هللا ماودب ةمئاد ىهف :هيبن ىلع تداز هللا نم تبلط املكف «دح دنع فقت ال
 لاق «ناذألا يف فيرشلا همسا عامس دنع يلصي نأ :اهنمف ؛نطاوم تاميلستلاو ةالصلل نإ مث :اميلست اوملسو
 :ةداهشلا نم ىلوألا عامس دنع لاقي نأ يحبس هلأ ملعا :"دابعلا زنك" نع القث "ريبكلا هحرش" يف ىئناتسهقلا

 ءمسلاب ئعتم مهللا :لاقي مث ؛هللا لوسر اي كب يع ةرق :ةيناثلا عامس دنعو هللا لوس اي كيلع هللا ىلض
 - .ةنحلا ىلإ هل دئاق هي هنإف ؛نينيعلا ىلع نيماهبإلا رفظ عضو دعب ءرصبلاو



 بازحألا ةروس 6١ دورشعلاو يباثلا ءرجا
 8 نس

 مهو .ُهلوُسَرَو َهَللا وذوي َنيِذلا نإ .ملسو ديم انديس ىلع لص مهللا :اولوق يأ

 هللا مِهََعَل هلوسر نوبذكيو «كيرشلاو دلولا نم هنع هّرنم وه ابي هللا نوفصي ءرافكلا

 َنيِذْلاَو .رانلا وهو ةناهإ اذ 729 اًيِهُك اًباَذَع َدْمَل َّنَعَاَو مهدعبأ ةرجالاَو اًيْنّدلا ىف

 ٍدقف اولمع ام ريغب مهومري 0اس اَم ٍرَيَغِب ٍتِمْؤَملاَو َتييِمْؤُمْلا َتروُذْؤُي

 هس هلو وزال لق يتلا اناني .ءانب كو كيبل تروم ابق وسخ اًنقهب اولمتخلا

 : 1 هَ 5 7 .: 2 5 ب 3

 رو رعت ةتلع يقل تررطح هتك نبا زا ورك ثيياود رولا ثتروث "رو هتحجرد هللا عشر 1 علم اطال كفك ب

 لوسر 0 ا ب لال ناوجو هللا نوت 0 ان كنان ني : ق :ثنفأو ورث ب 7 ار 5 نا ابا رف كح ع ةلاو دب

 هع و اطخ تمل و وأ رش اي م 11ه مو ناانكو ر زكر و ثلدغ قو رك يت رتلو لم ل نب قوغ ىف 0 00 ونه ف كي رتل

 ةد ل عا ري كنا# مل روارا و نابت و

 يف يواخسلا مامإلا لاق ءادبأ مهي مل هينيع ىلع حسمو ةيماهإ يرفظ لبقف ناذآلا يف يمسا عمس نم :كتلط لاقو
 ان 7 0 وص نع نم وهف لب مح 2 ب 5 ملا 9 : |وق نع يباحضلا ريخخأ ام دعا نما عوفرملاو .:ع وقرملا ف مضي. لل :ثيدلا اذه نإ :"ةينسملا نضاقملا"
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 درو يدلاو :هيف دري / هنأل ؛نينيعلا ىلع امهعضوو ؛نيرفظلا ليبقت هركيو :"يناميلا حرش" فو لي هللا لوسر

 ثيدحلا نوكف «تايلمعلا ف قيعضلا ثيدحلاب ذحألا ريوحت ءاملعلا نم حص دق :ريقفلا لوقي .حيحصب سيل هيف

 هالك انافك و عهبايحتة ساب لوقلا قى ناتسهقلا تانضأ لقو هل همك لمعلا كرت مراتي 3 تول َ يتزا

 ةوقو هظفح ةرثك و هملع روفوب "فراعملا فراوع" يف يدرورهسلا خيشلا دهش دق هنإف ؛هباتك يف ىكملا مامإلا

 بلا حورل ؛هانبنطاو ماللكلا انلضف كفل ف. نايبلا ١ م اصخلم ؛"بولقلا تروق" نادك ف هدر وأ اه ميم“ يك الاخ

 .هملع ةلقل ؛هيف ع زائي سائلا ضعب نأل

 ضعب لاقو 2 هتكئالمو هللا نإ" :هلوقب ةدك * ةم.انكأل ؛ هذال || دك هت

 هيف يل حال دقو :تلق ءاباوج هل ركذي ملو ؟هتكئالمو هللا نود نينمؤملاب مالسلا صخ مل :همانم ف لئس هنأ :ءالضفلا

 326 ينلا يذؤي ام ركذ بيقع ةيآلا هذه تءاج املف «هيذوي امع هميلست ةالسلا نأ يبهو.:ةنايرش يأ ةيّرس ةنكذ

 . لمجلا نم: باهش" .هدعب رك ذ امج ةراشإلا هيلإو ؛ديكأتلاو محي صيصختلا بسانف ءرشبلا نم يه امنإ ةيذألاو

 ف دهشتلا دعب ةالضلا ىو ؛قاواحطلا .دتع هف ا ركذ املك و ءيحركلا دنع ةرم رمعلا يف ةبحاو ىهو :خإ اولوق يأ

 تلمس ةيدالاب ءاسللا ل اوناك نيقفانملا نأ تالين 556-5 :خ! كحا وز لق ...يفاشلا ندع ةردعألا ةدعقلا
 ودير ! وص رعتي 0 ور يت ر

 ا
 جرخت دحاو لكلا يل نأ ؛ةمألا نم ةرخلا دي م اوناك نكلو يعامإإلا اللا كن ويلظي |ونوكحي مو ان دا نيهنم

 7 1 لاا . 557 1 5

 ب (يو وألا ةيشاح)إ .تل و هللا نس رل ف كلذ اورك لف «نهجاوزال كللذ لوحشو عرام-و عد 2 ةمألاو ةرحلا



 بازحألا ةروس 0 م نورشعلاو ئباثلا ءرجا

 يلا ةفحلملا يهو :بابلج مج نيب ىم وول َتيِنْدُي َنيِيِمْؤُمْلا ِءاَسْدَو َكِتاَتَبَو

 ةدحاو انيع الإ نهتحاحل نحرحخ اذإ هوجولا ىلع اهضعب نيخري يأ «ةأرملا اه لمتشت

 ءامإلا فالخب نه ضرعتلاب َنيَدْؤُي اَلَف رئارح ّنفأب َنْفَرْعُي نأ ىلإ برقأ َندُأَكِلَذ

 فلس امل اًروفَع ُهَّللا اكو نط نوضرعتي نوقفانملا ناكو .ّنههوجو نيطغي الف

 نع َنوَقِفَسُمْلآ ِهَبنَي مْ ولسف مال نبل .نهرتس ذإ نك 629 اميِحّر. رتتسلا كرت نم نهنم

 ميلا نينمؤملا ٍةَيِدَمْلا ف َتوُفِجَرُمْلَآَو انزلاب ُضَرَم مهبوُلَق ىف َنيِذَلاَو مهقافن
 رع ١ مهيلغ كنطلسنل وهب كلئيرغتل اومره وأ اولتق مكايارسو ودعلا مكابتأ كق

 م نيدعبم ع نوحجرخي مث 2 > الق الإ آم كنونكاسي كلتوُرو جحا

 .نبرقي يأ :نيئدي. ."كحاوزأل لق فلا اهيأ اي" :هلوقب ءامإلاب نهبشتي نأ نع رئارجلا يف لزنف :"لمجلا يفو -

 .رامخلاو عردلا قوف ةأرملا امي رتستو ىطغتت يأ "لمتشت" :هلوقو (بيطخلا ريسفت)

 تيعم .'سوماقلا" ف اذك «ةدحاو ةعطقو دحاو جسن اهلك «نيقفل تاذ ريغ ةءالم لك يهو :ةطيرلا -دملاب- :بابلج

 ,ةلزلزلا يه لا ةفحرلا نم ذوحأم «كيرحتلا فاحجرإلا لصأ :نوفجرملاو (نيلامكلا ريسفت) .دسجلا المت امنأل ؛كلذب

 .بذكلا ةعاشإ :فاجرإلا :"جاتلا" فو (دوغسلا يبأ ريسفت) «ةتباث ريغ ةلزلزتم اههوكل ؛ةبذاكلا رابخألا هب فصوو

 تيك مهيلع ىرجو ءاوذخأو اولتقو اومزهنا :اولوقي نأب نيملسملا ايارس نع ءوسلا رابعأب نوفجري يأ :مهوقب
 :بضرلا ف رييكلاو بارطضالا ُّق نينم وما بولقل ةعف وملا ةيذؤملا نيفيا رألا لم كلذ ريغ و ودعلا يك انأو ؛تيكو

 :ةنك اسنملا :ةرواحلاو تكدس برقي نم راجللا نإف ؛ةنيدملا قى كلعم نونكسي هيأ :كنونكاسي

 اهنم نوفتني نعم هنأل ؛ةيطع نبا لاق .ءاقبلا وبأو يرشخغزلاو ةيطع نبا هلاق ؛"كنورواجي" لعاف نم لاح :نينوعلم

 مكل نذؤي نأ الإ :هلوق يف رم امك ءاعم فرظلاو لاخلا ىلع ءانثتسالا فرح لخد :يرشخمزلا لاقو ؛نينوعلم

 ىلع 'اليلق' نم الدب نوكي نأ ةيطع نبا زوجو ؛مذلا ىلع بصتني نأ يرشخمزلا زوجو ©#َنيرظان َرْيَغ ماَعط ىلإ
 واو نم ءانثتسالا ىلع بوصنم هنأ ا غةليلق'"ل اتعن "نينوعلم" نوكي نأ زوجيو .هريرقت مدقت انك لاح ةثأ

 "اولا ب اب وصنم نادحي نأ روخو ؛ان وعلم كايلق الإ دحأ مهنم كر واجي ال يأ عة ريرقت مدعت امك 6 ”كلئاور واخي"

 :وحن طرشلا ةادأ ىلع باودللا لومعم تدقت نازيجي امهنإف ؛ءارفلاو يئاسكلا دنع اذهو ءطرشلا باوج وه يذلا

 (لمجلاةيشاح) .بصت تأت نإ اريخ



 بازحألا ةروس ٠ تب نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 ىلع اذه مهيف مكحلا يأ /29 اليتقت أولبقَو أودِجَأ اودحو أّوفقث اَمَتَيأ ةمحرلا نع ا ب دس 1 1 1 م سا

 ممالا نم لبق نِم ًاَولَخ م ريذلا ىف كلذ هللا نس يأ هللا ةئس .هب رمألا ةهج

 َكَلْعَسي .هنم مك ةليدتت دب لأ ٍةْئْسل َدجح نو نينمؤملا نيفحرملا مهيققانم يف ةيضامل

 َكيِرَدُي اَمْو هللا َدنِع اَهُملِع اَمْنِإ لق ؟نوكت قم ٍةَعاصلا نع ةكم لهأ نأ هرم املأ

 َنَعَل هللا نإ 2 اًبيرق دحوت ُنوُكَت ةَعاّسلا َّلَعَل اهملعت ال تنأ يأ ؟امب كملعي

 مهدولخ ارذقم نيِدادَخ .اهك ولخ دي هديدش اران 2 ميِعَس حل ٌدَحَأَو مهدعبأ َنيِرفكلا

 ُبْلَقَت موي .مهنَع اهعقدي © اًريِصَ لَو اهنع مهظفحي اّيِلَو َنوُدحع ال ادب ايف
 ل م8 يو“ د < 3 يد مش ع 2 اذ دعوا اوكا كاي ٍِك ل

 ::.«ء.+. +. (8) اًلوْسرلا اًنَعْطْأَو هللا اعط انتي ةيبتتللاي َنولوقُي راكلا ىف َدُهَهَوُجَو
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 ّط

 :هلوقو «دكؤملا ردصملا ىلع بوصنم "هللا ةنس" نأ ىلإ كلذب راشأو .اوفقث امنيأ مهلتقو مهذخأ يأ :كلذ هللا نس

 هربخ "كيردي" ةلمجو ءأدتبم "ام" :كيردي امو (لمحلا ةيشاح) ."دامعلا نبا" «هتنس هللا لدبي ال هللا نم يأ "هنم اليدبت"

 (لمجلا ةيشاح) ."اهملعت ال تنأ يأ" :هلوقب ماهفتسالا ريسفتلو بارعإلا اذهل راشأ دقو «يراكنإ ماهفتسالاو

 .ابيرق ائيش يأ «فوصوم فذح ىلع "ناك" ربخ "ابيرق'و «نيمتلا قلعي امك قلعت "لعل" نأ رهاظلا :ةعاسلا لعل

 :ليقو .'ابيرق" ريكذت يف فوذحما فاضملا يعورو :"نوكت" ثينأت ف ةعاسلا تيعورف ؛ةعاسلا مايق :ريدقتلا :ليقو

 جرت هبل ردع” لعل )ل اما ةيشاح) .ربخلا عضوم يف فرظ انه وهف («فورظلا لامعتسا هلامعتسا رثك انيرق"

 ع دوعوت ب اهرسف اذلو يةشهاث "نوكتاو 0: ؛لاجخ 1 رق ف ءاهربخ "”نوكت" ةلمج و ءاهعسا ”ةعاسلا" ء بصل و

 ا هكا 5 هللا كل ا د هى : 3 000 5 يقل ع 1غ
 اسعل ةنس فا ةدسس ايندلا لا ءثرو امك ةلقتسم ةلمج امهنم لكف «بيرق نع ةعاسلا دوحج و ىتجرتا :لق نيعملاو

 ماه ةيشاح) .ليئق الإ ايندلا نم قبي ملف ؛عباسلا فلألا ف 2 للا لوسر

 "نيدلاخ" نما ديفتسا ال ديكأت "ادبآ" :ةلوقاو ..قينح نعم األ ىأ ةةققاؤم 4 ؛ريعسلا يف يأ :خلإ نيدلاخ
 اك -_

 لمح ةيشاح) . با نم لاح وأ ةيناث لاح ”ن

 نولوقي :ليقف ؟كلذ دنع اوعنص اذام :ليق هنأك ءردقم 5 بوح يف 3 فنأتسم مالك :خلإ نولوقي

 (يؤاضلا ةيشاخ) .ادتيل اي :مقاف امآ ىلع نيرسحفتم



 بازحألا ةروس ما نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 عمجلا عمج "انتاداس" :ةءارق يفو اَنَتَّداَس اَنْعَّطَأ انإ آَنَّبَر مهنم عابتألا يأ ًأولاَقَو

 يلثم يأ اَذَعْلا تره نيَفْعِض نع أَ اَنَيَر .ىدهلا قيرط دب ةليبَصلأ اًنولَضَأَف ان 1

 >7 .اميظع يأ ,ةدحوملاب ةءارق يفو .هددع 2 رمت اكَعَل مهبذع َحَئتَعْلاَو انياذعغ

 لستغي نأ هعنمب ام :الثم مهوقب ْىَسوُم ْأَوَذاَء َنيِذَلاَك مكيبن عم اوُنوُكَت ال أوُتَماَء َنيِذَّلآ

 هب رجحلا ّرفف لستغيل ؛رجح ىلع هبوث عضو نأب اوُناَق امم ُهّنآ ُهاَرَبَم ءردآ هنأ الإ انعم

 فلأ ريغب نوقابلاو ءرماع نبا ةءارق ؛ةرثكلا ىلع ةلالدلل ؛عمجلا عمج ىلع ءاتلا رسكو «لادلا دعب فلأب يأ :انتاداس

 ىلع ةلالدلل يأ :عمجلا عمج (بيطخلا ريسفت) .ءاتو فلأب عومجم ريغ ريسكت عمج هنأ ىلع «ءاتلا حتفو لادلا دعب

 .ةرجفو رجافك «سايقلا نم بيرق 'دياس" عمج لعج نإو ؛"لعيف" يف ذاش وهو "ةدوس" ةداس لصأو .ةرثكلا

 نعللا دشأ وه انعل مهنعلاو :هاتعمف ءمصاعلا ةءارق وهو ءاريبك عي ةدحوملا ءابلاب يأ :ةدحوملاب ةءارق فو

 (يواضيبلاو بيطخلا ريسفت) .ددعلا ريثك يأ ةثلثملا ءاثلاب نوقابلا أرقو مظعأو

 - انايرع انعم لستغي نأ هعنمي ام :سانلا ضعب ةلاقم نم هيف عمس امو ءبنيزو ديز نأش يف لزن :ىسوم اوذآ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيصخلا خفتنم يأ ةلمهملا لادلاو ةزمهملا دمب ءردآ هنأ الإ - ةارع نولستغي اوناكو

 لستغي ىسوم ناكو ؛ءضعب ةءوس ىلإ مهضعب رظني ةارع نولستغي اوناك ليئارسإ نب نأ يور امل يأ :خل! هعنمت ام
 رجحلا رفف ءرجح ىلع هبوث عضوف «لستغي اموي بهذف ءردأ هنأ الإ انعم لستغي نأ يااا هللاو :اولاققف ءهدحو

 (ىسوم ةءوس ىلإ ليئارسإ ونب ترظن نىح ءرجح يبو ءرجح يبوث :لوقي «هرثإ اودعي اكَتلَع ىسوم لعجف «هبوثب

 ةريره وبأ لاق ءابرض رجحلاب قفطو هب رتتساف هبوث ذخأف ءهيلإ اورظن تح رجحلا ماقف ءسأب نم ىسومع.ام هللاو :اولاقف

 (يواصلا ةيشاح) .8تلع ىسوم برض نم ةعبس وأ ةتس رثأ يأ "ابدن هب نإ هللاو" :هقف

 عمجي' يف اذك «ةيصخلا يف ةخفن مضلاب :ةردألاو (نايبلا حور) «ةردأ هل نم وهو «لعفأ نزو ىلع :ردآ هنأ الإ

 نبا ىورو ؛ه9 ةريره يبأ نع يراخبلا ىور اذك :خلإ عضو نأب .اضيل حراشلا نم هانعم ٍينأيسو ."راحبلا

 ليئارسإ ونب لاقف «نوراه تامف لبحلا نوراهو ىسوم دعص" :لاق امّلَ» يلع نع سابع نبا نع يوق دانسإب ريرج

 لاق «"لوتقم ريغ هنأو هتوم اوملعف «ليئارسإ نب سلاجم هب اورمق ةكئالملا هتلمحف ءهتلتق تنأ :التلَع ىسومل

 نوكي نأ نم عنام ال نكل ,حصأ حيحصلا يف امو :ظفاحلا لاق ؛ةيآلا يف ىذألاب دارملا وه اذه لمتحي :يربطلا

 ءًالملا سأر ىلع اهسفنب اككلَع ىسوم فذقتل ةسموم رجاتسا نوراق نإ :ةيلاعلا وبأ لاقو .رثكأف ناببس ءىبغل

 (نيلامكلا ريسفت) .نوراق كلهأو كلذ نم ىسوم أربو هللا اهمصعف



 بازحألا ةروس / نورشعلاو يياغلا ءرجلا

 ةوارق كر رتتساو هبوب دحخأف .ىس وم هك رداف «ليئارسإ ب نم "لام نب فقو ىح

 اهل هب يذوأ امو .هاج اذ 2) اًِحَو هللا دنع َناكَو ةيصخلا يف

 ةحخخفن ىهو «ءهب ةردا د

 بضخقا ىلاعت هللا هعمو انه ديرأ اه ليسأل ةذاه :لعر لاقفي امسنقا سف هنأ 96 انين

 انمي

 مكل 0“ ايفا :2) اديِدَس الّوق اولوقَو َهّللا يلا د َنيِذلا ابيات .يراحبلا

 ينل ب اينلق ان اددخا كنس :هب واطيب ةياغ ل
5 

 .ردقو هاج اذ ناك اذإ :هيححو وهف ةهاحو هحوي هحو :لاقي .ةوعدلا باجتسم ناكو ةلزبمو ردق اذ يأ :اهيجو
 تا

 عيمج كلذ يف لحخدف «ناسنإلا ىيعي امه نوكي نأب هللا اضر هيف الوق هب دارملا :اديدس الوق (نيلامكلا ريسفت)

 و ار سابع نبا نع لقن العا :ابا وص (يواضلا ةيشاخ) .هريغ نم أ ريسفتلا اذهو ؛ةيلوقلا تاعاطلا
 ار ١

1 

 :يصاوجلا ين ييورع ف هيف اوضاخ اًهنرع مهيش دارملاو «لمعلاو لوقلا نم باوضلا :ةخادبيلا :"سوماقلا" 2

 امو :هللا نهقطنأ ام دعب نلق .اهمامتب ةنامألا نلمحت :نهل انلق نأب :خلإ ةنامألا انضرع انإ .لوقلا يف لدعو دصق

 (ةيلامكلا ريسفت) .نعقوع ناسا كإو»ءىنكاتبتأ نفسحأ نإ ةانلقا ؟اهبف
 اهضرف يلا ضئارفلا نم ةعاطلا ةنامألاب دارأ :انكذ سابع نبا لاقف «ةنامألا هذه يف فلتخاو :2! اهريغو تاولصلا

 قديص»و تديلا جحو كاضمر موضصو ةاك زل ١ ءاتيإ و ةالصلا ءادأ ةنامألا :مقف دوعسم نبا لاقو .ةدابع ىلع ىلاعت هللا

 2 فو ."بيطخلا" نم .هنع اوُهو هب اورمأ ام :ةيلاعلا وبأ لاقو .نازيملاو لايكملا ف لدغلاو نيدلا

 .اهيف ام. ىلاعت هللا ةفرعم :لاق نم مهنمو «فيلكتلا وه :لاق نم اهنم ؛ةريثك هوجو ةنامألا يف :"ريبكلا"
 رمال و هيصرسلا «سىبلاكتلا انقأ :ليألا جالب ةينازه كدلك ىلع ىهو تكايقلا د ةنانألا :"نايلا حور وف
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 ءاضقو ثيدحلا

 .ءادألا ةمزال ةنامألا نأ امك ءدوحجولا ةمزال امنأل ؛ةنامأ تيم# اذلو ةيعرملا ةينيدلا

 ىلع ناسنإلا لضف اميو ءاهتجيتنو ىلوألا ةنامألا ةرمش يه ىلا يهإلا باذحبالاو قشعلاو ةبحما اهنأ :ةيناثلا ةبترملاو

 ةقاشلا فيلاكتلاو ايالبلاو نحملا ىلع ةينبمع تسيل مهتبحم نكل ةلمجلا يف ةبحلا م لصح نإو ةكئالملا ذإ ؛ةكئالملا

 :تايينتالل الإ وتعدل يقرتلا ذا ؛ىَق ةرتلا ينؤت ىلا

 اذهو ءدخأ هكلمتي الف ؛ىلاعت قحلا تافص نم هنأل ؛ةنامألاب هامس اذهلو ,ةطساو الب يحلإلا ضيفلا اهنأ ( :ةثلاشل ةبترملاو

 - «ةيوهلا دوحو يف ءانفلاب كلذو «ةيلوهجلاو ةيمولظملاب اهيلإ راشملا ةيدوجولا بجحلا نع ج ورخلاب لصحي امئإ ضيفلا



 بازحألا ةروس مه نورشعلاو ئباثلا ءرجا

 اقطنو امهف' اهيف قلع نب ٍلاَبِجْلأَو ضزألاو ِتَوَمَّسلا ىلع باقعلا نم اهكرتو

 َنَك ءُهْنِإ هيلع اهضرع دعب مدآ ٌنَسنإلا اَهَلَمَحَو انَبِم نفخ َنَفَفَشَأَو المحك نأ َتَريِبأَف

 هيلع بترتملا "انضرع"ب ةقلعتم ماللا ُهّن ب ْدَُيِل .هب :2 ًةلوُهَج هلمح ام هسفنل اًموُلَظ

 بوث ةنامألا نيعيضملا تككرْشُمْلاَو نيك رْشُمْلآَو 0 َنيِقِفَتُمْلا مدآ لمح
 .ممهب /2 اًميِحَر نينمؤملل اًروُفَغ ُهّلأ ناو ةنامألا نيّدؤملا ٍتَنيؤُملأَ نويمؤملا يلع هللا
 اذهو «ةيتافضلا ةصحلا ماقم نم قةنشعلا نإف ؛اهتياغو ةيناثلا ةبت رملا ةدجيتل ةيثاوملا هذهو .ةيب وب رلا ءاشبب ءاقبلاو -

 .اصخلم «ةيتاذلا ةيبوبحما ماقم نم ءانفلاو ضيفلا

 .اّب نمقي ال نأ ةيشحو افوح كلذ نلقو ءاباقع الو اباوث ديرن الو ٠ لمعلاب انل ةق ةقاط ال :نلقف :اهنلمحي نأ نيبأف

 لاقف ؛هيلع اهضرع دعب مدآ "ناسنإلا اهلمحو" .اهلمح نم نعنتمي مل نهمزلأ ولو ءامازلإ ال ارييخت نهيلع ضرعلا ناكو
 ؛بر اي :لاق ؟اهيف اب ذععآ تنأ ل ءاهتقطي ملف لابحلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع ةنامألا تضرع ينإ :مدآل هللا
 ام ردق الإ ةنحلا ف ثكم امف :لاق ءاهيف امم اهتلمح :لاق «تبذع اهتعيض نإو ترجأ اهتلمح نإ :لاق ؟اهيف امو

 قلك اه ةانهيأ دفا نعو اف سابع قيا قع ريارغع قفا هلق «ةنخلا ف: سيلبإ هج رجخأ يح رصعلاو راكبالا نيب

 (نيلامكلا ريسفت) .رصعلاو رهظلا نيب ام رادقم الإ ةنحلا نم جرخي أعد اهم هلع

 متاح أت ٠ را هلقثو :جقلطسلا رثكأأو نيعباتلا نم ةعامج و 0- سابع نبا لوق اذه :ةنسلا يحم لاق :خل :هلل | كاسنإلا اهلمحو

 نأ ءاملعلا ضعبو جاجزلا ركذو ءاضيأ كد سابع نبا نع ريرج نبا هاورو «دهاحجمو لتاقمو يرصبلا نسحلا نع
 .ضئارفلاو ةعاطلا مدآ ب قح فو «هتدارإو هللا ةئيشم دايقنالاو عوضخلا لابحلاو ض رآلاو تاوامسلا قح ف ةنامألا
 ةنامألا لماح نالف :لاقي ءاقدهع نم جرح امو ءاهنم شخي ملو ةنامألا نيدأ :اذه ىلع "اهنلمحي نأ نيبأ" نيعمو

 " سوماقلا" ىو .سنجلا رابتعاب ةيلوهحلاو ةيمولظلاو .كلذ لثم نسحلا نع لقنو ءاهبحاص ىلإ اهيدؤي ال يأ اهلمتحمو

 (نيلامكلا ريسفت) .قفانملاو رفاكلا انهه ناسنإلاو ؛ناسنإلا اهناحو اهنخي يأ "اهنلمحي نأ نييبأ"

 مليفلاب دارملا نأ مه هيف ففوت نمو ءايبنألا نم جودع ملظلا اذهو ءاهايإ هباعتإ امإ هملظب ارم :هسفنل امولظ

 بدالك" غةجيتن هنإ ثيح نم لمحلل ليلعت ا هللا بدعيل (لمجلا ةيشاح) .ع رشلا دح ةزواخت يهو ئةتقيقح

 يطعأ هنيمب قلم اموتهلظأ هملعو بارح ألا ةروس ارق :٠ ف 0 لاق (ي واضيبلا 0 . "انيداتا هتبرويط" ف برضلل

 ةمكحو .تايما ركلا عاونأب مهمركأو , 5 ثيح يأ : مك اميحر (دوعسلا يب أ ريسفلا .ربقلا بادع 9 نافألا

 هةلمعح ىلع ردقت ١ اهماقع ارمأ نولمحتما مغأ اوفرعيو (ةهأ ىلع اوي وكيل ؛ةنافألا 7 لمحت نه لصح ابي ةفألا رابخإ

 (يواصلا ةيشاح) .الوهج امولظ ناك هنإ :موصعملا قح يف ليفو (لابخلاو تاوامسلاو ضرألا



 أبس ةروس ظ 5 نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 ا ' 7 هاج # مخ سر ع

 بفض ولا وهو :ليوتلما كناوبن نم هنومضكع ”تانقلا هي دارملاو ء«كلذب هسفن ىلاعت نجح يملا

 ىف دمتحلا ُهلَو اديبعو اقلخو اكلم ضَرألا ىف امَو ِتَوَمَّسلآ ىف ام ءُهَل ىلا هَّلِب ليمجلاب
 .هقلخب ١ ٌريبَلا هلعف يف ريكا َوهَو ةنجلا اولد اذإ هؤايلوأ هدمحي ءايندلاك ةّرحآلا

 لزَنَي اَمَو هريغو تابنك ايم جرخم اَمَو ةريغو ءامك ضّرألا ىف لخدي ّحلَي ام مَعَ
 م ا : 1 : 2 0 ل

 ميحرلا ّوهَو ةريخو لمع نم م ايف دعصي , جرعيامو هريعو فزر نم ٍءامّسلا سرِم
 هللا ع طملاو كللملاك

 نيو لب مط زك هحايفلا ةعاشلا امنت ا [وةة قيزلا لاَقو .مه كو ُروَقَعْلا هئايلوأب

 ؛ةرحالا يق ال دمحلا هيف بجيف ؛فيلكتا ر اد هنأ ريغ «ءايندلاك هناحبس هل انضيأ ةرخالا يف ةمعنلا ذإ :ايندلاك

 ميظعلا رجألا نم ا اع اذذلتو معتلاب ارورس ةنحلا ف :هؤايلوأ ةدمحي (نيل لاهكلا ريسفت) :فيلكملا مدعل

 .(7 + :رطافق) 4 نرحل حلا اَنَع تيعذأ هعنللا و هلل دْمَحْلا 8/2: ::ريزلا) ب ُهدَعَو اًنقدَص يذلا هل دْمَحْلا :مهوقب

 (نيلامكلا ريسفت) .روذبلاو نئافدلاو تاومألا نم هريغو ءامك يأ :لخدي (نيلامكلا ريسفت)
 ؛اهيلإ ج رعي ام:لقي مو - (نيلامكلا ريسفت) .اورضح اذإ بترا وهألاو ءاملاو نداعملاو ناويحلا نم يأ :ةريغو

 «تاوامسلا دنع فوقولا مهفل ءاهيلإ جرعي امو :لاق ولف «ةياغلل "ىلإ" ةملك نأل ؛ةحلاصلا لامعألا لوبق ىلإ ةراشإ

 ملكلا دَعْصَي هِي او بيطلا ملكلا يف لاق اذهلو ؛اهيف هنكمتو هدوعصو اهيف هذوفن مهفيل ؛اهيف جرعي امو :لاقف

 - يملا ودق :لونعولا قوف ةبتره الو ىهتنملا وه ىلاعت هللا نأب هع : طاق) كب بّيطل 2

 فصولا اذهبي ىلاعت هفصو يف ةمكحلاو .ديكأتلل ةيوقت "بيغلا ملاع" :هلوقو .درلل اديكأت مسقلاب ىتأ :ىرو

 لخوأ نم ةعاسلا .نأل ؛تافضلا نيب. نم هذي هفصو :بيغلا ملاع (يواصلا ةيشاح) .هيلع مسقملا نأشب مامتهالا

 « يبر ل ةفص ميملا رجب مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا أرق يأ :ةفص رجلاب (نيلامكلا ريسفت) .ةيفخلا يف تابيغملا

 ؛رخلاب "مالع' ةءارق فو :هلوقو .رماع نباو عفان هأرق «بيغلا ملاع وه :هريدقت يأ ءأدتبم ربخ "عفرلاو" :هلوقو

 :وبملا نضفحت و ةددشم لأ و ةددشم مألب نيعلا كعب يئاسكلاو ةزمح ةءارق يأ



 بس ةروس م نورشعلاو باثلا ءزجلا

 موشلالا يذم ةييييح ويسانويو بيغي َتَدَعَي ال رججاب مالع' :ةءارق فو
_ 

 حوللا وه «نيب ) ٍنيِبُم ببّتك ف لإ ٌريخأ 1و ه5 نم رغصأ كلو ضزألا ىف الَو
 دل ّ

 َفزِرَو بقت مك دلو فوقنا ايف أوما يذل اهيف ََفىَرَجَيَل .ظوفحما 76
 , ةعاسلا

 ةءارق يفو َنيِزجدَعُم نآرقلا اَنِتَياَء لاطبإ َىب َوْعَس َنيِذْلاَو .ةنحلا يف نسح تو ٌميرك
 نأ مهنظل ؛اننوتوفيف انل نيقباسم وأ انزجع نيرّدقم يأ "نيزحاعم" :يتأي اميفو انه

 كا مل ؤم . يلا باذعلا يس رجَر نْبكنادْع مكن كليتلزأ باقع الو ثمعب ال

 ةداتق هرسف اذك

 (نيلامكلا ريسفت) .دٌعبو باغ اذإ بزعي بزع :لاقي ءهنع بيغي :ءازلا رسكب يئاسكلا ةءارق يف وه :بزعي ال
 قسنلا :يناثلاو ."باتك يف الإ" ربخلاو «ءادتبالا :امهدحأ ,ناهجو هيفو ."ربكأو رغصأ" عفر ىلع ةماعلا :خإ رغصأ الو

 ؛نيبم باتك يق هنكل :لاق ةنأك +"بزعي ال" يف ىفنلل اديكأت "باتك ىف الإ" :هلوق نوكيف اذه ىلعو :"لاقثم" ىلع

 :امهدحأ 59 هيفو «نيئازلا حتفب اضيأ عفانو ورمع يبأ نع يورو شمعألاو ةداتق أرقو .لاحلا لحم يف نوكيو

 نم رغصأ أ :هلوقاو. 5 ير ' ىلع ,ةنسيلا :يئاثلاو 'تاتك ف الإ" :هلوق ربخلاو ءاهعم اهعما يب (ةئربتلا اخ يه "اي" نأ

 .اضيأ "بزعي ال" هنم رغصألا لب ديدحتلل ركذي مل "لاقثم" نأ ىلإ ةراشإ "كلذ

 فاك ال :بارحلاه ؟ربكألا ملعي نأو دب ال ةرذلا نم رغصألا ملع نم نإف ؛ربكألا ركذ ىلإ ةجاح يأف :ليق نإف

 اهوكل ؛رئاغصلا تيفي هنأ مهوقم مهونل ؛رغصألا ىلع رضتقا ولف «باتكلا يف رومألا تابثإ نايب تارأ ىلاعت هلل
 ربكألا نإف ؛كلذك سيل باتكلا يف تابثإلا :لاقف «هتابثإ ىلإ ةحاح الف «ءىسني الف ربكألا امأو «نايسنلا لحم

 (لمجلا ةيشاح) .اضيأ هيف بوتكم

 ؛ناهجو هيف زوجي :خلإ اوعس نيذلاو .هل اليلعت "مكنيتأت"ب قلعتم ماللا نأ ىلإ "اهيف" ةدايزب ريشي :اهيف يزجيل
 عا وعس - يرجيو يأ هلبق "نيذلا" ىلع .فطغ هج :يناثلاو .هربخ هدعب امو "كلعل وأ" و ءادتبم هنأ :امهرهظأ

 (لمجلا ةيشاح) .نيفطاعتملا نيب اضرتعم هزيح يف امو هلبق يذلا "كئلوأ"و ءافنأتسم هدعب "كئلوأ" نوكيو

 نوزجعي مهأ ص :ئيعملاو ءبترم رشنو فل :انزجع نيردقم .ريثك نباو رمع يبأل زاجعإلا نم :نيزجاعم
 (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا لاطبإ يف مهيعس ببسب ؛انلوسر
 هقباس :انالفو .هيلإ لصي ملف بهذ :نالف زحاع :"سوماقلا" يف .ىرخألا ةءارقلا ىلع ريسفت :انل نيقباسم وأ

 ىلإ مهوريصيل ؛مهفوعناميو مفولتاقي «ءايلوألاو ءايبنألا نيزحاعم يأ :"نيزحاعم' :ىلاعت هلوقو :هقبسف هزجعف
 (نيلامكلا ريسفت) .اننوزجعيل مهنأ نيناظ وأ نيقباس نيدناعمو «ىلاعت هللا رمأ نع زجعلا



 أبس ةروس م نورشعلاو يباغلا عزجلا

 لهأ اونمهؤم لِمْلأ أوو َنيِذْلا ملعي ىريَو ٠ اساذع وأ 7-0 "كل ةقص عفرلاو رخباب

 ضصفحو ريك نبا
 وه نارقلا يأ ىلْبَر نِم كليلا لزنأ ىذلا هباحصأو مالس نب هللا دبعك باتكلا

 .ةدومح | ةزعلا يد هللا يأ مع +: ديِمَحلا زيزعلا دام“ الس لإ تنال اب

 قاري اسوي

 قلَخ ىف ّمكنإ 3 'حعم "قمم لق م مق َمجْفَرُم اذ كنا مك ربخي م 4 نا كما وق

5 , 5 5 1 9 , 

 1 وف تم 4 3 3س م نمد دم سديم اولا ةزمهلا حتفب ئركذأ 0 ديدج

0-7 

 ج 3 1 1 11 / : ا 1 7 ه 1 1 9 0 ١

 ةتءارق متي ملعي :حراشلا لاووشف 2ع وفرش وهف قن اًنيِييق وا ءبلوضنم وهف كر ىلع ف وطعم ا[ ىريو

 نيب طسوتم لصف ريمض يأ "لصف وه" :هلوقو «ءلوأ لوعفم "لزنأ يذلا"و :ءلعاف "نيذلا"و .نيهجولاب

 قو .ايداهو امح هن هرب ىأ «ىاثلا ل وعفملا يلع ف وطعم "ىدهي"و م ل عقم ا نيل وعفملا
- 

 كيمحلا مهما :هلوقف "هللا" وأ ' لو يذلا" ريمض امإ هلعافو فنأتسم هنأ :اهدحأ دجوأ هيف "ىئدهيو" :هلوق أل كه

 و ف وطعم يدق "قف : ف

 0 ةيشاخ) .يدهي وهو : نالشتن لاح هنأ :عبارلا .جسالا

 . بيطخلاو حورلا' نم «لوألا ل وعفملا وه ل قذبلا" :هلوقو ارم احلل ناك ل وعفم أ ىلع تيصخلاب :قحلا

 :هريغ ةرابعو ."اذإ' يف لماعلا ىلإ ةراشإلا هضرغ نإف ؛دوضقملاب فاو ريغ "مكنأ" هريدقت :للإ متقزم اذإ مكنأ
 3 ه-- تر ظ تس ل 3 2 3 تف 2 رفات 3 "#6 رم 8

 رقع فوضتما "اذإ" :"بقرم اذإ" ةهلوق ؟:"قيمسلا" اةزابنغو عضو ناكل اذدكه.:هردق ىلو :متقزم اذإ :نوثعبت مكنأ

 نآل ؛ مكعبني" لماعلا نوكي نأ زوجي الو ؛هيلع "ديدج قلخ يفل مكنإ" ةلالدل مكقيرمت ثقو نورشخحتو نوثعبت يأ

 نأ ؟لدري لج لاح الو «فاضملا ف لمعي اي ةيلإ تففاضملاو هيلإ فاض ها 1 متقرما "لاو تف قولا كلذ عفت ٠ / مل ةيبنتلا

 اطرش اهانلعج نإف ءاضخم افرظ "اذإ" انلعج اذإ اذه ؛هزاجأ فرظلا يف عسوت نمو «اهلبق اميف لمعي ال "نا دعب ام ْ 3 ١ | : 5 0 ل |1 ١ :2 0 5 : 8 : ١

 .روهمجلا دنع "اذإ" يف لماعلا وهو ؛نوثعبت يأ اردقم اًباوج ناك

 دكأ مث ؛نوثعبت متقزم اذإ مكل لوقي :نيعم يف هنأل ؛'مكئبني'ل ةلومعم نوكت نأ لمتحي ةيطرشلا ةلمحلاو :خيشلا لاق

 .نيلوعفملا دسم داس "مكئبني'ل اقلعم "ديدج قلحخ يفل مكنإ" نوكي نأ لمتحيو «"ديدج قلح يفل مكنإ" :هلوقب كلذ
 حيحصلاو ءاميابو ايلهغلا قف : قيلعتلا موق عبق دقو «ضارتعا ظرشلا ةلمجف اذه وياتو ' "نإ" 5 5 مااا ال هلو

 ا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةطساولا ىلع لدي الف بذكلا نم ضخأ ءارتفالا :ىرعفا ( لمجلا ةيشاحت) .ةزاوخ



 أبس ةروس 0 نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 هب ليخت نونج ُةَنِح هب مأ كلذ يف اًبذك هلأ َلَع «لصولا ةزمه نع امي ينغتساو
 ىف باسحلاو ثعبلا ىلع ةلمتشملا ةّرجالاب َنوُئِمْؤُي ال َنيِذّلأ لب :ىلاعت لاق ؛كلذ

 َنْيَب ام ىلإ اورظني ْأَوَرَي ْرَلَفَأ .ايندلا يف قحلا نم 29 ٍديِعَبْلا لَلَصلآَو اهيف ٍباَّدَعْل

 يب فسخ اك نإ ىلا امقلآ + ي مهدعت امو مهقوت انم ِمُهَفلَخ امو ْمِهَيِدَيأ

 ةهءارق قو ءامقلا © ٠ ةعطق :اهحتفو نيسلا نوكسب افك َجِيْلَع ظقشن وأ ضّرألا

 هير ىلإ محار 59من لَبَع لكُل هيد ٌئيئرملا كلذ ىف َّنإ ءايلاب ةثاالثلا لاعفألا يف
 طقستو فسخ و أشن

 اباتك و ةوبن ةيبطقاكي ةدوا# اقيات َدَقَلَو ..ءابشي امو :ثعبلا ىلع هللا ةرق ىلع لدت

 «لابجلا لحم ىلع افطع بصنلاب َريَّطلَآَو حيبستل هلان رهَعَم يعتبر ىؤأ ابجي :انلقو

 0 ا .نيجعلاك هدي يف ناكف 2 ) ةيرا هناا دس عيسال اهالوقتو يأ
 ائيل هانلعج يب

 :"قانبلا جس ب 5 قو (بيطخملا ريسفت) .الصوو ءاذتبا ةزمشإ هذه تبنت كلذلف ؛اهلجأل فذحت اهإف :اك ينغتساو
2 

 «بجعتلاو راكنإلل ةروسكملا لضولا ةزمه ىلع ةلحادلا ةحوتفملا ماهفتسالا هرمي "ىئرتفا" "ىرتفأ" لصأو

 (نيلامكلا ريسفت) .همهوو هلايخ يف عقوي يأ :ليخت .سبللا مدع عم افيفخت لصولا ةزمه تفذحف
 "سوماقلا" نع مدقت امك :ةعطق نعم. ةفسك عمج فّسِكو فسسِك نم الك نأل ؛اعطق :لوقي نأ ىلوألا :ةعطق

 مهتلم نم ناك و ةدايع نم بيتي نم ىلاعت ركذ ان ا دواد انيتآ دقلو (لمجلا ةيشاح) .مورلا ةروس يف

 "دواد انيتآ دقلو" :ىلاعت هلوقب هركذ « ١( 4:ص) ؟َبانأَو ًاعكاَر َنَحَو ُهْبَر َرْفْغَتْساَف# :هبر لاق امك الئلع دواد

 . "انلق" رامضإب "انيتآ" نم لدب "يبوأ لابج اي" :هلوق نأ ىلع ةراشإ :انلقو (بيطخلا ريسفت) .ةيآلا

 (اصخلم تنايبلا حور) .هيقفاو يأ ةرم دعب ةرم يحبسو ح حيبستلا هعم يعجر : قعملاف «توصلا ديدرت :عيججرتلا : يعج ر

 ريطلاو لابجلا يأ :اهانوعد .بصن عضوم يف ىدانم 95 نأل ؛اريدقت بوصنم هنأل ؛لابحلا لحم ىلع افطع :بصتنلاب

 نأ "لابحلا حبست" نيعم :"كرادملا" يفو .اكاردإ اهيف قلخ ىلاعت هنأ ىلع ةلاد عرشلا لوصأ نإف ؛ةقيقح هعم حبست

 «ريظلاو لابحلا يف رضحنم بيدأتلا سيلو :ليق .حبسملا نم عمسي امك اهنم عمسيف ءاحيبست اهيف قلخي هلل

 اه ريخف ءايشألا هذه هتقفاو اذإفا ةةقفاوملا امهتم دعبتسي روقتلل رويظلاو هذومحلل روعكضلا نأل ةركذلاب اهضتخ نكل

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقرطم ةبرض الو ران ريغ نم ءاشي ام هنم لمعي :نيجعلاك (نيلامكلا ريسفت) .ىلوأ



 أبس ةروس 4 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 ىف َرِّدَقَو ضرالا ىلع اهسبال اهرجي «لماوك اعورذ ٍتدَعِبَس هنم َلتعأ نأ :انلقو

 هاقاس سانتي فكي هلعجا يأ دارس يع أ ,عوردلا حض يآ وشل

 ت1 48820 نع م اص وقل ىلإ ها ع ده . دخ ضلال 2 18 م
 نيا ةدنلا نم اهريس اق وسل :ريدعتب 0 ةعارف يو ةيبزنأ َنميلسل

 ةنريسم يأ ط بورغلا ىلإ لاوزلا نم اهريس اَهبحاَوَرَو رج د. باوولا ىلإ حابصلا

 عاملا .يرصت# تيبلايلب مايآ ةثدلث تيرحاف «ساحفلا يأ ل هلآ نع دل اعبذأ اَعلَسَأَ

 ا ل لا م لم دعم ا ا اس ا ع ؛ناميلس ىطعأ 5 مويلا 9 سانلا لمعو

 نونثيف ؟دواد ف نولوقت ام : سانلا لأسيف ءاركنتم جرخي ليئارس مسإ نيب بع كللع تن م” 3 ناك :اولاق :خإ لمعا نأ

 :لاقف امنع هلاسففيق ةلص اللول لحرلا َمُعَن :لاقف :هتداع ىلع هلأسف «يمدآ ةروص ف اكلم هل هللا ضيقف ؛هيلع

 اه هل بسس لأ هب ز لاس فللذ نعف فلئاشق كيا هر لمنع نم لكأ ولو ؛لاملا تيب نم ةلايغ معظيو لكأي هنأل

 وأ مهرد فال[ ةعبرأب اهعيبيو اعرد عنصي موي لك ناكف ,ع وردلا ةعنص ىلاعت هملعف «لاملا تيب نع هب ئيغتسي

 (نايبلا حور) .ءارقفلا ىلع قدصتي يقابلاو نيفلأ هلايع ىلعو هيلع قفني ء«فاللا ةتسب

 ةعبرأب 2 ردلا عيبي ناكف ءاهذخلا نم لو

 افوك عم ءاهتحأل ةيواسم ةقلح لك لعجا يأ :طإ هلعجا [افنآ قبس امك] ... هسفن ىلع اهنم قفنيف «فالآ

 . ةيييطتلا نم عرادلا ىلع لقثت الو ؛فيس اهعطظقي الا ثتيخحت اهنحخت 52 قكبلو :مهسلا اهنم دفني الك ؛ةقيض

 ا 1 : ١ 57 00 لا 0-6 1
 (نيلامكلا رييسفلا) . ةرخكيسم حيرلا كاميلبسلو : ريدهتب وأ «لوهجلا ةلزب 1 رخخسسل ريدغتب

 | هأ وهو «ماتلا ليوطلا :تاغباسلاو .ردقم فوضاوم» هيف نأ كيري ا اعورد

 ى ىلإ اولا نيمو, كا رئاسلل رهتعن ةريسم لاوؤلا ىلإ ةادعلا ب اهريس .اكعلاو ربخو أدتبم :خلإ اهودغ

 «رهش ةريسم امهنيب و رخطصضصإ ليقيف «قشمهد نم ولذعي لاتهيلَس ناك + نيسحلا نع .رهش ةريسهم ب ةرغلا

 0 يب بهيمي بف ارلل 1س يضل ليلو مق سطس هن حوم

 يو ءاضلا ةيشاح) . © ريست عاحت رلاو طابتبْلا علقت فقفضاغلاف ةاهيلإ هحج ول ةهجب نعأ هش ويجب

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف نانوكي لب ءرهشلا سفن اسيل حاورلاو ودغلا نأ ؛فاضملا ردق امنإ .هريس تقو يأ :هتريسم

 عنيلامكلا ريسسفقت) .نميلاب كلذ ناك و عاملا اوبن كنم عبنف (هن دعم نم هل ةلابسأو «ساحنلا :رطقلا :ساحتنلا يأ

 اهيطعأ يلا ةماركلا نم يأ ءربخ "ناميلس ىطعأ امم" :هلوقو ءأدتبم "سانلا لمع" :هلوق :خلإ سانلا لمعو
 (لمللا ةيشاح) .اهريغب الو رانب ال ءالصأ نيلي نكي مل ناميلس لبق هنأل ؛الصأ ساحنلا نال ام اهالولو «ناميلس



 أبس ةروس ؟١ ظ نورشعلاو يناثلا ءرجلا

 هل اًِرْمأ ْنَع ْمهتِم لدعي ْعِرَي نَمَو هير رمأب ِنِْب يدي َنْيَب ُلَمْعَي نَم نجل َنَِو
 كلم هبرضي دأب ايندلا يف :ليقو ؛ةرخآلا يف رانلا 729 ريِعّسلا باَّذَع َنِم ُهقذُت هتعاطب

 اهبل عسي ةعقترم !ةبقبأ بير نع 2134 15 لجل قولَمعَي كرش برع اهنه ظوس

 جاجزو ساحن نم روص يأ ءيشب هتلثم ءيش لك وهو :لاثمت عمج َليِثَمَتَو جردب

 عمج ٍباَوَلاَك ةنفج عمج ٍنافِحَو (هتعي رش يف امارح روصلا داخت ا نكت مو ,ماخرو
 د ١ 1 ل ١
 صضيب الا رجلا ءارلا و

 3 لا - ٍتَيِساّر ِروُدَقَو اهنم نولكأي لجر فلأ ةنفحلا ىلع عمتجي «ريبك ضوح يهو :ةيباج

 اهيلإ دعصي (نميلاب لاب نم لت ءاهنكامأ نع كرحتت ا مئاوق ال «تاتباث

 5550 مكاتآ ام ىلع هل ايكش هللا ةعاطب َددٌواَد لاَ اي ْأَوُلَمَعَأ :انلقو .لالسلاب
 ملس عمج

 نأو ؛"لمعي نم نجلا نم" يأ «هلبق رورحباو راجلا هربحو ؛ءادتبالاب اعوفرم نوكي نأ زوجي :هيدي نيب لمعي نم
 ىلع فوذحمب. وأ ردقملا اذه قلعتم "نحلا نم"و ؛لمعي نم هل انرخسو يأ ردقم لعفب بصن عضوم يف نوكي
 ب لك َنيِطاَيْسلاَوإ :ىلاعت هلوق نم ص ةروس يف ام يناثلا لامتحالا ديؤيو (نيمسلا ريسفت) «نايب وأ لاح هنأ
 (لمجللا ةيشاح) .هب حرصملا "انرحخس"ب بوصنم كانه هنإف (؟17:ص) ص اَرَغَو
 هعم ناك هنأ يدسلا نع يور :هبرضي نأب (نيلامكلا ريسفت) .طرش يهو «ءادتبالاب عفر "نم" :غري نمو
 (نايبلا حور) .رانلاب هتقرحأ ةبرض هاري ال ثيح نم هبرض ىبجلا هيلع ىصعتسا املك ءران نم طوس هديب ؛كلم

 .ةلآلا مسا نم ةلوقنم تسيلو «ةغلابملا غيص نم بارحمو «هتيامح يف هريغ براحبي هنأب هبحاص مساب يمس :بيراحم

 .ةاقرملا يهو ؛ةجرد يف ةغل مضلاب هجرد :"حارصلا" يف ؛ةجرد عمج :جردب (نيلامكلا ريسفن)

 دعصي نأ دارأ اذإف .هقوف نيرسنو هيسرك لفسأ يف نيدسأ هل اولمع مهأ :يور «رويطلاو عابسلا روص يأ :ليئامتو

 (كرادملا ريسفت) .ذئنيح احابم ريوصتلا ناكو ءامهتحنحأب نارسنلا هلظأ دعق اذإو ءامهيعارذ هل نادسألا طسب
 ناك الوأ روصلا ذاختا نأ ملعاو ؟ناميلس نم اهذاختا قيلي فيكف ؛مارح روصلا ذاختا نإ :لاقي امع باوج : نكت ملو

 (يواصلا ةيشاح) .دابعلا ىلع اهذاختا هللا مرح هللا نود نم دبعت ةآ اهذاختا ببسب دصقملا ءاس املف ءنسح دصقل

 .هتيب لهأو ناميلس :ليقو .هسفن دارملا :دواذ لآ .دعصملا ءملس عمج :ملالسلاب

 .هدسم اهدسل ؛"اركش" اهوحن و ةالصلا تيمس «ةعاظلا اولمعا يأ هب لوعفم هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف زوجي : اركش

 5 ,ركش لمع اولمعا وأ عمكلمعب اركش هرحشا :ليق هناك "اولمعا" قئعم نم ردصم هنأ : يناثلا



 أبس ةروس 1 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 ىلَع ِهيَلَع اًئيضق اَمَلَف .يمعنل اركش .ئيعاطب لماعلا متو روكشلا َىِداَبَع نم ليلقَو

 كلت لمعت نجلاو .اتيم الوخ هاصع ىلع امئاق ثكمو تام يأ َتَوَمْلا ناميلس

 3 ام ايم رحف ةابقع ةَمض رَألا تلكأ - وح هتومم رعشت ال ءاقداع ىلع ةق ةقاشلا لامعألا

 7 ١ اهتلكأ .لوففلا ءاقبلاب- ةبشلا تضر ايي السر
 قا نع ل

 كلذب يس

 كانا د هع هقق + 25 هاه 2 22 8 4 ايس سم اتيم رح

 نكاميلس طقس

 بوصنم هنأ :سماخلا .نيركاش يأ لاحلا عقوم عقاو ردصم هنأ :عبارلا .ركشلا لجأل يأ هلجأل لوعفم هنأ :ثلاثلا -

 (نيمسلا رييسفت) ب :ةريدقت ر دهم ةفض:هنأ سداسلا اركش اوركشاو :ةريدقت «هظفل نم ردعم لعفب

 اذهل هرابتعا هجو ام لمأتي :لوعفملل ءانبلاب .رحؤم أدتبم "روكشلا"و هل ةفص "يذابع نم"و مدقم ربخ :ليلقو

 موقي يذلا ىيعملا هب ذارملا نوكي نأ هيلإ اهتفاضإ نم رهاظلاو هيلإ ةفاضم "ةبادلا" نأ عم ءلوعفملل يبملا نم ردصملا
 .لمأتيف «ةبشخلا لكأل ةلعافلا يه انأل ؛ اعافلل قبملا ردصم وهو ءام

 "ضرألا ةباد"ب دارملاو :ةفورعملا ضرألا امت دارملا نأ :اههرهظأ ؛ناهتنجو "ضرألا ةباد" قا 5 "نيكنسلا" فاو

 مأ ايضرأ اهضرآت ةيفلا ةزادلا عيضزأ :ةللوق# ريصع " نهرألا' نأ :قاعلاوا .هيشنلل لكاتب ةييوه :ةنضرألا

 ذاق لكأت يأ ىسكلاب ةتيضراف انعرأ اهضرأتا ةيقفلا ةةياذلا تدر :لاقي ءلكألا ةباد :ليق هنأكف ءاهتلكأ

 :ليقو ءف5# سابع نبا أرق ءارلا حتفبو ءردصملا نيع حتفب ءاعدج وه عدجف اعدج هفنأ تعدج :هوحنو «حتفلاب

 ةبادلا نأل ؛صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ باب نم نوكي اذه ىلعو «ةضرأ عمج وه لب ءاردصم سيل حتفلاب ضرألا

 (لمجلا ةيشاح) .باودلا نم اهريغو ةضرألا نم معأ

 (نايبلا حور) .درطيو رحزيو ءيشلا امب رخؤي اصعلا نأل ؛تقولا ف ريخأتلا وهو أسنلا نم "هتأسنم" :هلوقف :هاصع

 ال وعفم هدعب امو هلعاف ٠" نجلا" و «تقرع ئعف ايدعتم "تشيل" لعجي دف :مهيلع رمألا ن مابتلا دعب نجلل نع :مش قيقكتا

 هدعب امو هلعاف "هحلا"و تيهح يعمم امزال لعجي دقو .باذعلا يف اوثبل ام بيغلا نوملعي اوناك ول مهنأ نحلا تفرع يأ

 تنيبت ::55 دوعسم نباو سابع نبا ةءارق هديؤيو .سنإلاو نجلا لهج 4 يأ هلهج ديز نيبت :لوقت امك «هنع لدب

 هولا ىلع ظفللا يعم لصاحل انايب نوكي نأ لمتحي "مه فشكنا" :رسفملا لوقف .بيغلا نوملعي نجلا ناك ول نأ سنإلا

 .سانلل "محلا يف ريمضلاو ءريخألا هجولا ىلع هل انايب نوكي نأ لمتحيو ؛نجلل "مه" ف ريمضلاو ؛لوألا

 د «لانعيلس ىلإ هب ىضوف ي ةضنل نأ لبق تتانف ؛ىسوم طاطسف عضوم يف سدقملا تيب ءانب نيفيا ع دواد نأ كفز



 أبس ةروس 000 ْ 0 - دورشعلاو يباثلا ءزجلا

 ىف اونبَل ام .ناميلس :توم نم مهنع باغ اه هسوّبيَقْلآ َنوُمَلَدَي أوثاكول مغ يأ

 ْملُعَو ,بيغلا ملع مهنظ فالخ هتايح مهنظل ؛مهل قاشلا لمعلا 2ّ) ِنيِهّملا باَذَعلا

 16 2307 .ةللع انيأرب ادري زم دعم انما نسعي هللا ام ياس مم نارا

 نميلاب جوركتَم يإ برعلا نم ونا دنع مساب تيب :ةليبقن - .ةمدختو فاريعلا# - ٍاَبَسِل

94 
 ا هلامشو مهيداو نيمب نع لاس نيت نق لدب ناَتْنَج هللا ةردق ىلع ةلاد ةناآو

 مهوعد لطبيلو «هنم اوغرفي نح .هتوم مهيلع يمعي نأ لاس ياو هملعأ و هلجأ اند املف «هماإب نيظايشلا رمأف -

 وهو هحور ضبقف ءهاصع ىلع ائكتم يلصي ماقف «باب هل سيل ريراوق نم احرص هيلع اونبف مهاعدو «بيغلا ىلع

 .يضاقلا ركذ اذك ءاتيم رخف ةضرألا هتلكأ تح كلذك يقبف ءاهيلع ئكتم

 ةتبان ةرجش ىأر هالصم يف ماق اذإ هللا يبن ناميلس ناك امك سابغ نبا نع بلعلا يف ميعن وبأو مكاحلا ىورو

 وه امئيبف ء«سرغ سرغل ناك نإو «بتك ءاودل ناك نإف ءاذكو اذكل :لوقيف ؟تنأ ءيش يأل :لوقيف هيدي نيب

 :تلاق ؟ثنن تنأ ءيش يأل :لاق ؛بونرخلا :تلاق ؟كمسا ام :لاقف ؛هيدي نيب ةتبان ةرجش ىأر اذإ اموي ىلضي

 بيغلا نوملعي ال نجلا نأ سنإلا ملعت ىح قوم نجلا ىلع معأ مهللا :ةّتلَع ناميلس لاق «تيبلا اذه بارخل

 ةضرألا هتلكأ ام باسحي ةنس هنوك ملغو .تناك ثيح ءاملاب اهيتأت تناك ةضرألا هتلكأف ءأكوتف اصع اهتحنف
 تام نيح ةَتِلَع هنأ نامزلا كلذ ين ىلإ يحولاب ملعلا ممل لصح ام دعب كلذ ناكو ءاموي هتوم دعب اصعلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .نامزب هدعب وأ هتوم لبق ةبادلا ئدتبي نأ زوجيف الإو «ةأسنملا لكأي ةضرألا أدتبا

 تام دق هودجوف كلذ ىلع اوبسحف «ارادقم ةليلو اموي تلكأف ءاصعلا ىلع ةضرألا اوعضو يأ :خلإ ةنس هنوك

 عبرأل سدقملا تيب ةرامع ءادتباو «ةنس ةرشع ثالث نبا وهو كلمو «ةنس نيسمخو اثالث هرمع ناكو .ةئس ذنم
 «برعلا نم مهل دج ىساب ثيم“ ةليبق .ريثك نبال همدعو ؛رثكألل :فرصلاب (يواضيبلا ريسفت) .هكلم نم نيضم

 (َنيلامكلا ريسفتا) .ناطحق نب برغي نبا بحي نب ًايساوهو

 ربخ وأ ١ نم :لشت ."ىوايبلاو فاشكلا" نم (لامشو نيمب نع نيتاسبلا نه نيتعامج دارملاو :كاتنج

 ىمهدلب نيمبي نع ةعامج :نيتاسبلا نم نيتعامج دارآ :يرشولاا لاق .ءةلامو ةتكسم يي نع وه أ فقول

 نيتاسب ل امك (ةدحاو ةنج اهأك امهماضتو امهراقت يف نيتعامجلا نم ةدحاو لكو ءاهارش نع ىرجخأو

 ةنحلا نأل ؛ةعامجلاب هلوأ امنإ هنأكو .هلامشو هنكسم نيب نم مهنم لحجر لك يناتسب دارأ وأ ؛ةرماعلا ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .يداولا باعيتسا اه نكمتي ال ةدحاولا

0 



 أبس ةروس 5 دورشعلاو يباثلا ءزجلا

 مفسد ع ال ذكي ع 5 م11 يم و ا 1 م ل 3

 ريو «ةيح الو برقع الو ثوغرب الو ةبابذ الو ةضوعب الو خابس اهيف سيل ٌّدَبََط
535 

 وجا يسرلات (2)ةوفغ قب هللاو ايقارس ببلعلا ةتاومبفا قف هباي' فو اهيف بيرغلا

 ءانب نم غاملا كسحي ام وهو :ةمرغ عج مرعلا ليس َحِيَلَع اتلَّسْرأَف اورفكو هركش

 مهلاومأو مهيتتج قرغأف ءركذ ام كوسمملا مهيادو ليس يأ ؛هتجاح تقو ىلإ هريغو
 1 54 يب 8 ع : 5 هب نوع دانصحا دع #  وو ا و جم

 عشب رم طخ لكا «لصالا ىلع درفم «تاوذ ةينثت تاَوذ نيتنج مهني مهْسِلَدَبَو

 امك ا 07-2010000 2 ا 5 م 2[ |[ نا 8 ا ا 2 0_2 ع ا 1 ّ ١ هَ

 :لاق كير نبا نع يور الك 2 اهيف سيل "يللا املا" 08 ادذك ءاهديب اقينش سم لأ ريغ نم هك اوفلا ع اونا 7

 («ضرالا ةحخبس عم. ةحخبس عم خابس :خ ابس «”(قنعلامكلا مست ) .عءاوشا ةبيط يأ 00 ةدلب" :هل وق كلذف

 . حارصلا نم عةحاملا صضرالا : ةححمس ١ ١ هذ ن1 مع كيا دي

 هك علا نإ ل فاضأو عب وعصلاو ةدنقلا ىهو ةما رعلا نم هرعْلاو :كورعأالا لاقو ا املا كام

 مسا مرعلا : يف سابع نب لاقو .ديدشلا بعضصلا ليسلا مهيلع انلسرأف هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم وهو -بعصلا

 .. ايبا حور نم اضصخلف .ليسلا هنم ىت أ يذلا يذاولا مسا :ئيعي يداولا

 وذ ثنلاؤم هنأ ؛اهمال ءايلا و ؛ةملكلا نيع واولاف عةيود ةلضأ نذل ؛درشم ”تياوذ" طفلا ْنأ نك ؛تاوذ ةينشت
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 ديهَش 0-1 0 8 | ا 8 أ 55 8 1 1 5 5 2 7

 ةيمنسل يو ؛اقيفخع واولا تقدح 3 تاود راصف افلا تبلقف ءاهلبق ام حتفلاو ءايلا تيك حف عةيود ةلضا ا

 :ح رابشلا لوقف «كاناوذ :لاقبف عواولا بق جس لبق هل رظني ةراثو عناتاد *لاقيف ؛«نآلا هةظفلل رن 5 0 نكاهجو

 ةرابعو .واولا فذح لبق هتلاح وهو ءهلصأل اهيف روظنم ةفضلا هذي ةينثت يأ "هتينثت" ب قلعتم "لصألا ىلع'

 ؛ءآب ماكالا و ةأو :بفلاف 7-1 5 :لبضأ نإف : لصألا 1 دارا :امثادحإ ؛ناتغل "تراذ" ةينثل 2 : نم رلا و 5 ةيعسللا''
 0 تر كر ا ا + يَ ام

 (لمجلا ةيشاح) .ناتاذ :لاقيف ظفللا ىلع هتينثت :ةيناثلاو ."وذ" ةقنؤم اهنأل

 يرمسفملا رثكأ لوق وه اذه ءكيربلا هل لاقي هقرمغو ,كارألا :طمخلاو :"بيطخلا ريسفت " يف ليق و :طمح لكأ
 *ل-

1 
 أ كس

 ١ تيرعالا 0 ١ 1 انا ك1 - 2 2 نا : تيا“ ..ع

 ف وصوملا ةفاضإ نم هنا ىلع يا لكأ ةفاضاب' :هلوقو عةرارش ةيفش ةيركلا نم قتكك غشيلا سوماقلا ِق : عشب

 ١ 6-7 * || ا 5 1 دنع ا هع :

 0 ةءارق يهو ءهل ةفص طم و «نيونتلاب 'لكأ" أرقي يأ "اهكرتو" :هلوقو ءورمع يبأ ةءارق يهو ءهتفصل
 ا .: 3 ىلا

 كايبلا 5 1 95 رابعو 5 هريغ و ”تييظؤللا" ف 58 وقابلا اهمضو عريثك | با 0 عفان فااكلا نحس

 -ورم رع ىبحاض نيتنج :نوعللاو ةفلكأ نك الا قيس ةرارم نم امعط ذخأ تبن لك :طمخلاو ؛«لك ؤي الل مسا هنوكسو



 أبس ةروس 15 1 نورشعلاو باثلا ءزجلا

 3 مبارات ءْىَسَو ٍلَثَأَو هيلع فطعيو ءاهكرتو .لوكأم .نيمجي ' لك" ةفاضإب
 نونلاو ءايلاب مج  َروُفَكْلا اَّلِإ ىزتجت هَ مهرفكب قل ا ليدبتلا َكِلاذ

 مهو ءأبس نيب َمُبَتِيَب اَلَعَجَو .وه الإ شقاني ام يأ ءروفكلا بصنو ءازلا رسك عم

 نوريسي يلا ماشلا ىرق يهو ءرجشلاو ءاملاب ايف انُكحَرَب ىلا ىَرقْلا َنَْبَو نميلاب
 نوليقي ثيحب يلا ايف انَرََقَو مانشلا ىلإ نميلا نيم ةلصاوتم ةَرِهَْظ ىّرَق ةراجتلل اهيلإ

 ءءامو داز لمح ىلإ هيف نوحاتحي الو ,مهرفس ءاهتنا ىلإ ىرخأ يف نوتيبيو «ةدحاو يف

 رم رجش لك طمخلا نوكي نأ ىلع ؛طمخلا ىلإ لكألا ةفاضإب تاءارقلا ضعب يف ءاجو ؛لكأألل اتعن طمخلا نوكيف -

 :يراخبلا هلاق ام ىلع كارألا وه وأ «كوش هل رجش لك وأ :رمنلا

 ناث لوعفم وهف «كلذ مهانيزج يأ :كلذ .قبنلا ةرجش :ردسو .”حارضلا" يف اذك ؛ءافرطلا نم برض :لثأ :لثأو

 ءرماع نباو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل "روفكلا" عفر عم لوعفملا ءانب ىلع ةيتحتلا :ءايلاب (نيلامكلا ريسفت) .مدقم

 ىسيع نيب يلا ةرتفلا يف اوناك :كاحضلا نعو ءركي يبأ ريغ نييفوكلل "روقكلا" بصنو ءازلا رسك“ عم نونلاو
 «رفاكلا يف ةازاحملاب رمألا رصح. فيك :وهو لاؤس باوج ىلإ راشأ :شقاني ام (نيلامكلا ريسفت) .الثالقأ#“ دمحمو

 يفف نمؤملا امأو ءرفاكلا الإ هيلع شقانيو هلمع لكب ىزاجي ال هنأ :هحاضيإو ؟نايزاجي رفاكلاو نمؤملا نأ عم
 (لمجلا ةيشاح) .امهنيب ام نارفكي نيتالصلا نإ :ثيدحلا

 نيب دعاب انبر اولاقف" :هلوقو ."خلإ ناتنج ةيآ مهنكسم يف أبسل ناك دقل" :هلوق ىلع فوطعم :خ! مهنيب انلعجو

 «نيتمقنو نيتمعن مه ركذ هنأ :لصاحلاف خل "مهيلع انلسرأف اوضرعأف" هلوق ىلع ىعملا ف فوطعم خلإ "(ئراقسأ

 عي ؛ةكربلا اهيف انلعج :اهيف انك راب (لمحلا ةيشاح) .ةمقنلا ىلع ةمقنلا فطعو «ةمعنلا ىلع ةمعنلا فطعف

 هيف ام :كرابملاو .ءىشلا يف ىهلإلا ريخلا توبث :ةكربلاو .شيعلا يف ةعساو بصخلاو «رامثلاو راجشألاو هايملاب

 (نايبلا حور) .ريخلا كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .ماشلا ىلإ أنت نم ةلضتم ؛ةيرق ةئام عبس و فاالآ ةعبرأ مهارق تناك :ليق :ةرهاظ ىرق

 ريسفت) .ماشلا غلبي نأ ىل ! ىرخخأ يف حوريو ةيرق يف رفاسملا ليقي ءمولعم رادقم ىلع ىرقلا هذه انلعج يأ :انردقو

 ناسنإلا غ غلابي امعإو «ىرخأ يف تيبملاو ةيرق يف ليقملا نوكي موي فصن نيتيرق لك نيب انلعج يأ :ءارقلا لاق (كرادملا

 (لمجللا ةيشاح) .ةقشملا هسفن ىلع لمحي مل نمألاو دازلا دجو اذإف «قيرظلا فوخل و ءاملاو دازلا مدعل ؛ريسلا يف



 أبس ةروس 1 0 نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 فو َدِعَب اّبَر أولاقف .رامث الو ليل يف نوفاخت ال 2: َنيِيِماَء اًماّيأَو َلاَيَل ايف أوُريِس :انلقو

 بوكرب ءارقفلا ىلع اولواطتيل ؛زوافم اهلعحا ؛ماشلا ىلإ انرافجأ يي ”دعاب" :ةيلارق
 5" مكعيلو | ورخخافتيل

 نمل هَكِيِذاَسَأ هَكلَعَجَف رثكلاب عقم اومن ةمعنلا اورطبف «ءاملاو دازلا لمحو لحاورلا
 يعبلا 5 32 نع كايغطلا 1 رطبلا

 روكذملا َكِلاَذ ىف َّنِإ قيرفتلا لك دالبلا يف مهانقرف قَّرَمُم لك َدْهَتقَرَمَو كلذ يف مهدعب

 بفيفلاب َقَّدَص َدَقَلَو .معنلا ىلع 2: ٍروُكَش يصاعملا نع ٍراَبَص َلُكَل اربع ٍتَيأ

 قدصف ُهوُعَبَّتاَف هنوعبتي هئاوغإب مهنأ ءُهّنظ سيلِتإ أبس مهنم «رافكلا يأ َحَيَلَع ديدشتلاو
 ”ت ا ةفق وكلا لهأل

 كل ىنحمب الإ اهذاس هلو يأ هفظ- ديدشلاوبب قذنبع ىلأأ ملظ ىلإ - هيفيقعتتلاب-

 «ربخلا ىيعمب رمأ وهف «نينمآ اودارأ اذإ مهدصاقم ىلإ اهيف نوريسي اوناك يأ نيكمت رمأ وهف «ةفاسملا هذه يف يأ :اهيف

 ةحارلا اوهركو اوغطو اورطب امل يأ :اولاقف (لمحلا ةيشاح) .لاحلا ىلع نابوصنم "امايأو يلايل"و .لوقلا رامضإ هيفو

 نمل ةءارق يفو «ريثك نباو ورمع يبأل ؛ديعبتلا نم :دعب (يواصلا ةيشاح) .شياعملا يف بعتلاو رفسلا لوط اونمت

 اذإ - ديدشتلاب - "زوف" نم ذوحأم ؛كلهملا عضوملا وهو «ةزافم عمج :زوافم (نيلامكلا ريسفت) .دعاب :امهادع

 وهو (ةئودحأ عمج :ثيداحأ (يواضلا ةيشاح) .ةمالسلاب ال ؤاَفت ؛كلذب يم ب ولسو احب اذإ زاف نم :ليقو «تام

 (نيلامكلا ريسفت) .بارغتسالاو ىهلتلا ليبس ىلع هب ثدحتي ام

 نيربتعم و ءمطاوحأ ن 'رم نيبجعتم مك سانلا ثدحتي ثيخ مهانلعج يأ .مض لصخح ام 0س يأ :كلذ ُْق

 ةعازخو «برثي ىلإ جرزخلاو سوألاو ؛ماشلاب ناسغ مهنم قحلف :مهانقرف (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهلآمو مهتبقاعب
 نشل :هلوقو . يحج نبا لاق امك ”هنلظ"بب آل هلق قلعتم :مهيلع (نيلامكلا ريسفتإ .نامع ىلإ دزألاو ,ةاش ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .دهاحجم نع يور اذك «ةصاخ "ًابس"ل ال ءاقلطم رافكلل ريمضلا نأ ىلإ ريشي "أبس مهنم رافكلا

 ؛ةنظ -ديدشتلاب- ”"قدض"و «فرظلا باصتنا بصن اذه ىلع "هنظ" :هلوقف ءنظ امك هوعبتا ثيح :فيفختلاب

 قدص ف «ءاقداص هنظ ققح وأ ءاقداض نظلا ناظيشلا دو يأ هدجو يأ فب لوعفم هنأ يلع بوصنم ”هنلظظاف

 هريسفت كلذ ىلع هلمحو .عطقنم ءانثتسالا نأ ىلإ كلذب راشأ :نكل ىنعمب (نيلامكلا ريسفت) .ازاج ققح نعمت

 :هلوق نوكيو ,يصاعملا ضعت ل .. سيلبإ عبتيو بللي نيسوملا صضعب نأل ؛ةاضتنف نوكي نأ حصيو ,رافكلاب ريمضلا

 :هلوقب هدرط نيح نم مهانثتسا نيم وصعملا نأ ؛لوألا برر قألاو الصصأ هعبتي من نم م دارمل 'نيئم ملا نم اقيرف ان"
9 ِ 

( . 0 

 (يواضلا ةيشاح) (4 . ةرححلا) #« نيصلخملا ُنهنم كداّبعالا َنْيعَمْجَأ ةهنيوغألد#



 أبس ةروس ا نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 ٍيلش ىف اهنم ّوه نمِم ةرخالاب نِمؤي نم روهظ ملع ملعتل الإ انهم طيلست نيطلس و 4 8 ل لا 1 ةمدص و ل ض 1 2 2 71 01
 5 : | - 1 1 00 ع لا 2 5
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 راس

 (مكمعزب مك وعفنيل ؛هريغ يأ هللا نوُد نم ةها مهومتمعز يأ ممَعَر بلا أوُعَدأ

 ٍتَويّمَّسلا ىف رش وأ ريخ نم َةَّرَذ نزو َلاَقْثِم َنوُكِلَْمَي ال :مهيف ىلاعت لاق

 /2) ٍريِهَظ نِّم ةهآلا نم مِكّنِم ىلاعت هَل امَو هكرش ٍداَرِش نِم اًمهيِف ْمُه اَمَو ضَرَألا ىف لَو
 َتَرِؤأ ْنَمِل َّلِإ هدنع عفشت مهتهلا نإ :مهوقل اًدر «ىلاعت هَدنِع ٌةَعفسلآ عفت اَلَو .نيعم

 فاح نييدت ىلع هليعي

 هركذ اذك «ءولعلا ىلوعفم دسم دستف ؛ةيماهفتسا اهنأ :امهدحأ ؛ناهجو "نم" ف زوجي :ةرخآلاب نهؤي نف

 نمم" :هلوقب هلباقم نع ربعف ءنمؤي ال نمم نمؤي نم سانلل رهظنو زيمنل الإ :ئعملا نأل ؛رهاظب سيلو «ءاقبلا وبأ
 مظن يفو .هريسفت مدقت امك رهاظلا وه اذهو «ةلوصوم اهنأ :يناثلاو .همزاولو هجئاتن نم هنأل ؛!"كش ف اهنم وه

 (تابثلاو ماودلاب ةرعشملا ةيمسالاو ؛ثودحلا ىلع ةلادلا ةيلعفلاب امهنيب فلاختلا يهو «ىفخت ال ةتكن نيتلصلا

 لودعلاو هتلص مدقتو ءاطيحم كشلا لعجو «ةطرولا يف عقوت رفكلا ةبترم ندأ نأب نذؤملا كشلاب ناميإلا ةلباقمو

 .هلاوز ىجري ال هنأو ؛هتدشب راعشإلاو ةغلابملل ؛"يف"ب ىدعتي هنأ عم "نم" ةملك ىلإ
 وه نم :لقي مل هنأو «ىلوألا ةلصلا يف روكذملا نايإلا ةلباقم يف ةيناثلا ةلصلا يف كشلا عاقيإ ةتكن لعل :يبيطلا لاق

 نأو ءرفك ةرخآلا ف كش ىدأ نأب نذويل ؛اهنم كش يف وه نمم ةرخآلاب نقوي نم وأ ءامب رفاك وه نمم ةرخآلاب نمؤم

 (لمجلا ةيشاح) .هجوأ لوألاو :نيقيلا ىلإ نوزواجتي ال كششلا يف نورقتسم مه لب «درلا يف نونقوي ال نيرفاكلا
 (كرادملا ريسفت) .رض وأ عفن وأ رش وأ ري نم يأ :ةرذ لاقثم
 نأ :يناثلا .هل تعفش لوقت امك :ءاقبلا وبأ لاق ؛ةعافشلا سفنب ةقلعتم ماللا نأ :اهدحأ :هجوأ هيف :خإ نذأ نمل الإ

 ريغ يف لوعفملا يف ماللا ةدايز امإ «نيرمألا دحأ هيلع مزلي هنأل ؛رظن هيفو .اضيأ ءاقبلا وبأ هلاق "”عفنت"ب قلعتي

 ةعافشلا لوعفم نم غرفم ءانثتسا هنأ :ثلاثلا .لصألا فالخ امهالكو :"عفنت" لوعفم فذح امإو ءاهعضوم

 رهاظلا وهو ءهل عوفشملا وه نوكي نأ زوجي ردقملا هنم ىئتسملا مث .هل نذأ نمل الإ دحأل ةعافشلا عفنت ال يأ :ردقملا

 ىلاعت نذأ نمل الإ مه عوفشملا نم دحأل ةعافشلا عفنت ال :هريدقتو ؛ىوحفلا هيلع لد امنإ ءاروكذم سيل عفاشلاو

 دحأ نم ةعافشلا عفنت ال :هريدقتل اروكذم سيل هل عوفشملاو عفاشلا وه نوكي نأ زوجيو ءهيف اوعفشي نأ نيعفاشلل
 (لمجلا ةيشاح) .ةلعلا مال ال ؛غيلبتلا مال "هل" يف ماللاف اذه ىلعو ءعفشي نأ هل نذأ عفاشل الإ
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 فشك ٌَرِهِبوُلَق نع لوعفملاو لعافلل ءانبلاب َعْرف اَذِإ َنَّبَح اهيف رَُل اهمضو ةزمحلا حتفب

 اوُلاَق اهيف ْمُكَر َلاَق اَذاَم : ضعبل مهضعب لاق أولاَف اهيف نذإلاب عزفلا اهنع

 نّم لق .ميظعلا +2 ريكي رهقلاب هقلحخ قوف ُنَعَلآ َوُهَو اهيف نذأ دق يأ َّقَحْلآ ف
 باوج ل ؛هولوقي مل نإ هللا لق ؟تابنلا  ضتألاو رطملا ٍتَوَمَّسلا رم 1 ضي

 َذ كا كب يم دع 6 سلا عابصب د 0# 00 5
 قا نبي جم كيم للص ىفوا ىده ئلعل نيقيرفلا دحاأ يأ مكاّيإ وأ انإَو ةريغ

 وق

 5 اَنمَرِجَأ آَمَع َتروُلَكَسُت ال لق .هل اوقف اذإ ناميإلا ىلإ عاد ءممي فطلت ماهإلا

 عزفلا فشك يأ ؛مه عوفشملاو نيعفاشلا ىلع دوعي "مهيولق" ف ريمضلا نأ ىلإ ريشي ؛ةعافشلا يف يأ :اهيف نذإلاب
 اينقيزت و اراظتنا همث نأ ن م قباسلا نم مهف امل ةياغ حو «نذإلا قالطإ يف ةزعلا بر امي ملكتي ةملكب مهيولق نع

 ؛نيعزف الاوط انامز نوعقوتيو نوصبرتي : ليق هنأك ؟ال ال مأ مه نذؤي لب ؛ءاعفشلاو نيحجارلا نم اعزفو افقوتو «نذالل

 اذإ ىلاعت هنأ وه فلسلا مالك امأو «نيرحأتملا يأر ىلع ريسفتلا اذهو :اولاق ؛اهيف نذإلاب مهنم عزفلا ليزأ ح

 اذام :اضعب مهضعب لأس مهبولق نع يلج اذإف ءيشغلاك مهقحليف «ةبيهلا نم تاوامسلا لهأ دعرأ يحولاب ملكت

 ريمضلاف اذه ىلعو «ناصقن الو ةدايز ريغ نم ىلاعت هلوقب اضعب مهضعب ربخأ ن ينعي «قحلا لوقلا :اولاق ؟مكبر لاق

 .مهوانتي "هللا نود نم متمعز نيذلا" هلوق نإف ؛مهركذ مدقت دقو «ةكئالملل "مهولق" يف

 12 ةحيحص ثيداحا انك ةريره يباو ناعمس ني ساونلاو ءانكذ سابع نبا نع هجام نباو يذمرتلاو يراخبلا يفو

 ملك نيمعاز ةكئذلملا ن هدبعي يك رشملا نإ :لاقي نأ نكميو اكشن هلبق امت ةيالا قلعتف اذه ىلعو «نيعملا اذه

 ؛ىلاعت همالك نم لودعري وهف يا .هندإب الإ دحال عفشي لا وهلم لوسإ ي رج ال هنا هماقم هناحبس نيبف ءمه ٌةاعفش

 (نيلامكلا ريسفل) ؟بكبر لاق اذام :اولاق مكولق نع عرف اذإ تيح ىللاعت ةيرتأ نم ردص امل نوضبرت

 ةيآلا هذهو ءاعفنو ارض مهل كلمت ال مهتهآ نأ ىلإ ةراشإو ؛نيكرشملل تيكبت لاوس اذه أ مكقزري نفا لق

 (يواصلا ةيشاح) ."هللا نولوقيسف" هلوق ىلإ "ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نم لق" :ىلاعت هلوق ئعم

 نييبمالا نأ ىلإ ةراشإ: قيفرحخلا قب رياغ :خإ ىده ىلعل (لمجلا ةيشاح) .هريغ باوج ال هنأل يأ :هريغ باوج ال

 ثاملظلا يف سمغنملاك «لالضلا يف نوسوبحم رافكلاو ءءاش ثيح هب ريسي داوجلا بك ارك :قىدفلا ىلع نولمعتسم

 لق" :هلوقو ءرحؤم أدتبم "خلإ فطلت" :هلوقو ءمدقم ربح :ماهإلا يف (يواصلا ةيشاح) .ائيش رصبي ال يذلا

 2 غلبأو فاصنإلا يف لخدأ اذه :خلإ نولأست ال لق . لمجلا" نم .فطلتلا ةلمج نم اضيأ اذه خل نول اًاست ال

 م( يو ةاضيبلا ريسفت) .فطلتلا ةلمج ن م انضيأ وهف .نيبطاخملا ىل 1 لمعلاو مهسفنأ ىلإ مارح الا :كقسأ كتي ؛عضاوتلا
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 تل ع رق رش
 هت حبلا

 3 ةمايقلا موي ان اتي ٌعَمَحنْلَق ٠ .مكنم نوئيرب انأل م 2+ َنولَمْعَت اَمَع ّلَكَشُم لَو انبنذأ

 مكاحلا ُحاََقْلأ ّوهَو رانلا نيلطبملاو «ةنحلا نيقحملا لحديف َقَحْلَأب انني ص ب

 ةدابعلا يف ةاقسي4 ب رثقشلا ترب نوملعأ ّن َنوُرَأ لق .هب ب مكحي اه.

 ا ا ل لا ل

 ين جديكحلا هرمأ ىلع بلاغلا ٌريزعلا هللا وه لب هلا كليرش يوجب 535
-- 

 ,"سانلا" نم لاح ٌةفاك الإ َكَنلَسَرَأ اَمَو .هكلم يف كيرش هل نوكي الف ؛هقلخل هريبدت
 باذعلاب نيرفاكلل ارذنم ريِذَتَو ةنحلاب نينمؤملل ارشبم اريِشَب ساَنَلِل مامتهالل مدق

 اَذَه يم ترولوقُيو .كلذ (29 َوُمَلَعَي ال ةكم رافك يأ سائلا ٌرركأ ٌنكِلَو
 لاق د ع

 . .ُهَنَع َنوُرِخَعتسَت ال مَوَي ُداَعم ركل لق . هيف هد َنيِقدنَص رك نإ باذعلاب ُدَعَوْلَ

 عةيالخا تدعت لقنلا هزم يح املف سندا ىلإ لقنلا لبق ةيدعتم ةيملع اهأ ءامههرحأ «ناهجو اهيف خخ يورأ

 اهكأ : ىباثلاو .مهومتقحلا يأ ف ولحم لوصولملا دئاعو ؛ 2ك رش :اهقلاث «لوصوملا :انهينان ,ملكتملا ءاب :اه وأ

 ىلع بصل "اك شو «لوصوملا :امهيناثو ءملكتملا ءاي :امطافأ ءنينال هدعب و عدحا ول لقنلا لبق ةيدعتم ةيرصب

 ةغللا يف فاكلا ئعم :جاجزلا لاق .دحأ اهنم جرخي نأ مهتفك دقف مهتلمش اذإ اهِإف ؛فكلا نم اعيمج يأ :ةفاك

 ةغلابملل اله ىلع عاعلا قح و ءفاكلا ا "لاح ةلعجف ؛ع البإلاو راذنإلا 2 سانلل اعماج كانلسرأ :ئعملاو عةطاحالا

 ىلع مدقتي ال لاحلا نأ ىلإ ةاحنلا نم ريثك بهذ .هيلع مدق ”سانلا" نم لاح :فنصملا لاقو .ةمالعلاو ةياورلا ءاتك

 ىعي "الإ" دعب اميف "الإ" لبق ام لمع همزلي هنأب هيلع ضرتعا .افلكت اهادع امو ةيآلا يف نسحأ هجولا اذه اولعج
 عيشل كلاتلتَس رأ امو : ئيعملا إف (« وتتسم ةثأب تييحبأاو 5 وعنم لقو ؛عبات الو هنم ئثتسم الو ئئثتسم سيلو ؛"سانلل ها

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفاك سانلل الإ اقلطم قلخلل كانلسرأ امو «ةفاك سانلا غيلبتل الإ ءايشألا نم

 (يواصلا ةيشاح) يول يلا باطخملا نيقداص متنك نإ" :هلوق .ةيرخسلاو ءازهتسالا ليبس ىلع يأ :حلإ نولوقيو
 .مكبولطم وه امك «لاجعتسالاو مدقتلا متدرأ نإ يأ "نومدقتست الو" :هلوقو .رخأتلا متدرأ نإ يأ :هنع نورخأتست ال

 تقولل نوركنم مهفأ يضتقي باوللاو «تقولا نييعت بلط نع لاؤسلا نأل ؛لاؤسلل اقباطم سيل باوجلا نإ :تلق نإ
 تقولا نع ماهفتسالا ةروص ىلع ناك نِإو مهلاؤس نأل ؛مهلاؤسل ال مهلاحل رظنلاب قباطم باوجلا نأب بيجأو ؟هلصأ نم
 (ي واصلا ةيشاح) ,مهتنعل ىلع ديدهتلاب ناوكي نأ قباطملا باوحلاو «تنعتلا و راكنإلا مهدارم نأ الإ
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 ةكم لهأ نم اوُرَفَك تريلا َلاَقَو .ةمايقلا موي وهو هيلع 29 َنوُمِدَقَتْسَ اَلَو َةَعاَس

 قولاقلا لوقالاو ةلزوتلا# هسلتف يأ و53335[ ىاللأب لو ناكوقْلا اذهب تريؤت ل
 َوُمِلّظلَأ ِذإ دمحم اي ََرَت ْوَلَو :مهيف ىلاعت لاق .هل مهراكنإل ؛ثعبلا ىلع
 تريزا ُلوُقَي َلْوَقْلا ضْعَب لإ ْمُهْضَعَب ُعِحْرَي ْمِييَر َدنِع َتوُقوُقْوَم نورفاكلا
 اَنُكَل نامبإلا نع انونتددص َرشنَأ ةَلَوَل ءاسؤرلا ْاوُرَبكَتْسا َنيِذَلِل عابتألا أوُهِعْضْعَسآ

 نع ْزكسْدَدَص يع اهنعضكتا نيددلا اهركمشا ىذلا لاق .يبلاب 22) َتريِيِمؤَم
2 

 اوقعطْتَسأ نيذلا لاقو ..مكسعلا ي تق ّنيمرل رش نب 3 راج ذل دقي ىذا

 هّللاب رفكن نأ آَتتوُرُمَأَت ذإ انب مكنم امهيف ركم يأ ٍاَهنلآَو لل ركَم لَب اوريكتسأ َنيِذَلِ

 وأ امل نامإلا كرت ىلع ةّماَدَنلا ناقيرفلا يأ ْأوُرَسأَو ماج رق 3 2 لهو

 و َنيِذَلا قاَنَعَأ ف : َلَلْغَأْلآ اَنلَعَجَو رييعتلا ةفاخم ؛هقيفر نع ل اك اهافخأ ١ ياتاذعلا

 : بع هد ., ايلدلا فب رك نولمخت ارث“ اج.ءارح لإ نوري ام لَه راثلا ف

 باتكلا لهأ لاق ام قفاوو مهولأس املف ءانبتك يف دمحم ةفص نإ :مهل اولاق باتكلا لهأ نأ كلذ ببس :خلإ نمؤن نل

 هباوجو ؛ئممتلل هيف "ول" :خ! ىرت ولو (يواصلا ةيشاح) ."هيدي نيب يذلاب الو نآرقلا اذهبي نمؤن نل" :نوكرشملا لاق
 (نيلامكل ريسفت) .فانئتسا "نيذلا لوقي"و ءلاح 'عجري" :هلوقو .هوحنو اميظع ارمأ تيأر :وهو ءردقم
 ءمهمالك الوأ َّرم اوفعضتسا نيذلا نأل :تلق ؟قبس اميف فطعلا كرتو انه فطع مل :ليق نإف :خلإ اوفعضتسا نيذلا

 مهمالك ىلع فطعف «نيفعضتسملل رخآ مالكب ءيج مث «فانئتسا ةقيرط ىلع فطاعلا فوذحم باوجلاب ءيجف

 ف عاستالا ىلع امإو ؛يزاحملا دانسإلا ىلع امإ :راهنلاو ليللا ركم انل ٌداصلا :لب (لمجلا ةيشاح) .لوألا

 امهيف ركم يأ" :هلوقو .انب مكركم لب اًداص انمارجإ نكي مل يأ مهبارضإ نم بارضإ :راهنلاو ليللا ركم لب
 هئارجإب وأ ءهب روكمم هنأك نيح ءهب لوعفملا ىرحجمب فرظلا ءارحإب عاستالل ؛فرظلا ىلإ ركملا ةفاضإ "انب مكنم

 (نيلامكلا ريسفت) .يلقعلا زاجملا نم وه نيهجولا الك ىلعو «نيركام العج بح لعافلا ىرب
 ذإ ؛دادضألا نم هنإف ؛اهرهظأ وأ هبحاص نع لك :اهافخأ يأ .نيفعضتسملاو نيربكتسملا نم :ناقيرفلا يأ

 (نيلامكلا ريسفو ."هعيكتنا" قزامك ميلسلاو تانثإلل حلصي ةزمللا
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 تب راسا نإ نومعنتملا اهواسؤر آهوفم َلاَق لإ ريذن نم 4 ٍةَيَرَق ىف اَئلَسَرَأ اَمَو

 ّنِإ لف 9 َنيِبدَعُمِب نحن امو نمآ نمث اَسّلوأَو الومأ رتكأ نحن اولاَقَو 629 َنورِفك

 دس ءعَيَلَو هالغبا ءانكي حمل هقيضي َةََقَيَو اناحتما ٌءاََي نمل ةعسرب ٌَقّرَرلَأ شتي قي

 تبَرَقت ىتلاب رم ُدَلْوأ كلو :ةلاؤمأ اَمَو كلذ خو َنْوُمَلَعُي ال ةكم رافك يأ سائلا

 ُءاَرَِج 3 َكبتَلْوأَف اكلم َلِسَعَو َنَماَع نم ,نكل الإ ابيرقت يأ «ىرق ْنقْلُز اًنَدِعِع

3! 

 ِتَفّرْعْلا ىف ٌمَهَو رثكأف رشعب - الثم - ةنسحل | «لمعلا ءازج " 2107 انين

 عشنا ل ىنعمب يهو "ةفرغلا" :ةءارق ٍفو .هريغو ترا وب 5 0 ةونيات ةققبأ قع

 تا ل ا م 2 2 2 م © َتوُطنم بادعْلأ لبلوأ انوتوفي

 كلذك ناك اذإو ءايندلا يف دالوألاو لاومألا اناطعأ امل هيلع نحن ام ايضار نكي مل ولف يأ :ادالوأو الاومأ رثكأ

 ضرف ىلع «ةرخآلا يف اننيهي الف ايندلا يف انمركأ امل هنأل يأ "نييذعمم نحن امو" :هلوق .ةرخآلا يف انبذعي الق

 رودي يذلا قحلل اقيقحتو ؛مهعمط ةدامل امسحو مهيلع ادر لق يأ :2! يبر نإ لق (يواصلا ةيشاح) .اهدوجو
 يف صخش ىلع عسوي ابرف «قييضتلا يف الو طسبلا يف هل ضرغ الف يأ خلإ "قزرلا طسبي" «نيوكتلا رمأ هيلع

 كلذ ىلع ساقي الف ؛ةغلابلا مكحلا ىلع ةنيبملا هتئيشم هيضتقت امبسح كلذ لك ءرخآ تقو يف هيلع قيضيو تقو
 (لمجلا ةيشاح) .اهمدعو ةعاطلا امهطانم نيذلا باذعلاو باوثلا رمأ

 .ةلصخلاو ىوقتلاك فوذحم ةفص اهل وأ دالوألاو مكلاومأ ةعامج امو :دارملا نأل امإ "يلا" :خا مكبرقت يتلاب

 ةفلزلاو ىفلزلاو ."اتابن ضرألا نم مكتبنأ'_ك "مكبرقت"ب اردصم بصن "ىفلز اندنع" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت)

 (نايبلا حور) .ابيرقت اندنع مكبرقت يلاب :لاق هنأك ردصم "ىفلز" :شفخألا لاقو .دحاو ىيعمج ةبرقلاو ىبرقلاو
 يف ريمضلا نم الدب رج لحم يف هنأ :يناثلا .لحملا بوصنم وهف ؛عطقنم ءانثتسا هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف :خلإ الإ

 ."اديز كتيأر" زاحل اذه زاج ولو :لاق ءبطاخملا ريمض نم لدب هنأب ساحنلا هطلغو .جاجزلا هلاق ؛"مكلاومأ"

 (لمجلا ةيشاح) ."فعضلا ءازج مه كفل وأف" :هلوق ربخلاو ىادتبالا ىلع عفر لحم يف "هنمآ نم" نأ :ةاكلاغلا

 فلألل المح يأ :عمجلا ىنعمب (يواصلا ةيشاح) .مهايث ىلبت الو مهيابش ئيفي الف ؛هراكملا رئاس نم يأ :ةريغو
 (لمجلا ةيشاح) .ةيسنج اههأ ىلع ماللاو
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 ا وهو ,هفلخ“ َوُهَف ريخلا قف 2 نم مثقفنا اَمَو هاداثناأ باشي و وأ «ظيسبلا

 مهرشح موي رك ذا َو .هللا قزر نم يأ هتلئاع قزري ناسنإ لك :لاقي ةي متو تريقزرلا

 ؛ءاي ىلوألا لادبإو ؛نيتزمحلا قيقحتب َدْكاَيإ ةَلْؤتَهَأ ةَكِبتلَملِل ُلوقَي َمُت نيكرشملا اًعيِيَج

 نم كيلو تحأ كيرشلا نع كل اهيزنت ةليدحتس أولاق 2 3 نو كبعي أود اك اهطاقسإو

 ناسف

 حل نايكبعي أونا لاقتنالل لب انتهجج نم مهنيبو اننيب ةالاوم ال يأ مهنوُد

 فم دعم ع صح دسم « نمع مسح ه ممم مدح. هس م كقاوإ مكدايع نأ سلا وسيطر وق نيطايقلا

 ىلع ةلومحم ىلوألاف ءامل ةرياغم :ليقو «ديكأتلل ؛اهلبق "يلا" عم ةرركم :ليقف «ةيآلا هذه يف فلتخا :ءاشي نمل

 وهو «ضبقلا تقو ريغ طسبلا تقوف «نيتقو رابتعاب دحاو صخش ىلع ةلومحم هذهو «نيددعتم صاخشأ

 (لمجلا ةيشاح) 7 ذي دعنا لك 3 نينم ملا قح 3 0 هذه رافكلا 0 ةلومحت ىلوألا 1 : بتسقملا ّّى لوألا لامععالا
 ا يي“
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 قف:ريمضلاف يأ "ءاشيا خل وأ" :هلوقو .طسبلا هل عقو هنأ ديفي "ءاشي نمل عشار "هل" يف ريمضلاف يأ :طسبلا دعب

 (لمجلا ةيشاحإ ."هل ردقيو" :هلوقل ةلع "ءالتبا" :هلوقو .ناريسفت امهف ؛طسبلا ديقب ال "ءاشي ل | عجار

 |! :ليق ام كلذب عفدو ؛ةغل يعأ :قزرت (نيلامكلا ريس .قفنملا نم افلخ هيطعي هناحبس هللا يأ :هفلخي وهف

 هيف نوببستم ديبعلاو قزرلا قلاخ هللاق «ةروصلا رابتغاب عمجلا نأب :باجأف ؟هللا وهو :دحاو ةقيقحلا يف قزارلا

 هل قلاخلاو قزرلل لصوملا ىلع قلطي قزارلا نأب :بيحأ ؟هيلع لضفملاو لضفملا نيب ةكراشم يأ :تلق نإ

 ديعلا ذآ ملعف ؟لهومو قلاع هنآ عج نم هللا يره هطقق لاضتالاب كعب كنعلاو «ييرسألاب شكصوم دالاو

 الوق لاقي يأ (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هب ةصتخملا ءامسألا نم هنأل ؛"قازر" :هل لاقي الو ءاذُه "قزار" :هل لاقي

 ."لدعتلبا" نم»هللا وهو دحلاو:ةقيقتللا يف :قزارلا نأ عمجلاب ريغتلا عيحصت'اذاه هضررعو ةايرغل
 فاالخغ ةالاوملا اني تنأ (يواصلا ةيشاح) .ديجك ليع :هدحاو يطو نم لجرلا لايعو «هلايع يأ :هتلئاع

 .هيلاون يذلا تنأ :ىععملاو ءاعيمج ىلاوملاو يلاوملا ىلع عقي :يلولاو .برقلا وهو يلولا نم ةلعافم يهو «ةاداعملا

 مش ناولعمت ١وناك :ليقو .مه كوسوسوي اميف مهتعاط نجلا ةدابعب دارملاف يأ :مهوعيطي يأ (كرادملا ريسفت)

 مهل ىءارتت نحلا نأ نومعزيو نجلا نودبعي اوناك .ةعازخ نم ةعامجل عقو امك :ةكئالملا مهنأ مهيلإ نوليخيو

 (يواضلا ةيشاخ) هللا تان مُهَأو ,ةكئالم



 أبس ةروس ١٠0١0 | فورشعلاو يبلاثلا ءرجلا

 7 092 : هلا يب نايا «وعج #
 كلمَي ال َمَوَيلاف :ىلاعت لاق .مه نولوقي اميف نوقدصم 2: َنونِمْؤَم : م. مهرتحك ركا

 ٌلوَقَتَو ابيذعت اص لَو ةعافش اًعفن نيدباعلا_ضعبل نيدوبعملا ضعب يأ ضْعَبِل ةكِضعَب
 - كي يق 02 ياما ىف دي #4 ا ويسود
 مييلع ىلتت اذإو 2 َنوُبَذَكَت رشق ىلا راثلا اذ اوقوذ اورفك اوملظ نيذلل

 ديرك لجر لإ دنع آم أولاق 2486 ذم انيزثا ةلاسلب تاحضاو يرقي كآرقلا حب انشا

 4 لإ نآرقلا اس 5 اولاقو 2 يصح -. يابا سوو :

 ةاقبق ير لسان بوث زد بلك ني مهنا آمو :ىلاعت لاق .نيب # ا
 رت“
 يا

 ه2 يقم ةلعاطاو عزو همم معو ةويمو ممم مم مسح م م كويك نيأ نمف (ج) ريذت نِم

 (باهشلا ةيشاح) .لكلا نيعمب انه رثكألاو ."نونمؤم" ب قلعتم "مهي" و ءربخ "نونمؤم" :هلوقو ءأدتبم :خلإ مهرثكأ
 نأ ىلع لدي هنإف ؛"نونمؤم مهي مهرثكأ" :هلوق هجو امف «نيطايشلا نوعباتم مهعيمج :ليق نإف :"يحركلا" يفو
 :اولاقف ءمهي ةطاحإلا ىوعد نع اوزرتحا ةكئالملا نأ :امهدحأ :نيهجو نم :باوجلاف ؟مهعطي ملو مهب نمؤي مل مهضعب

 هللا علطي مل نم دوجولا يف لعلو ءممي نونمؤيو نجلا نودبعي اوناك مهاوحأ ىلع اوعلطاو مهوأر نيذلا نأل ؛مهرثكأ
 نجلا نودبعي اوناك لب :اولاقف ءنطاب لمع ناعإلاو ءرهاظ لمع ةدابعلا نأ وه :يئاثلاو .رافكلا نم هلاح ىلع ةكئالملا

 يف ام ىلع مهعالطإ نيعدم اونوكي الكل ؟بلقلا لمع دنع ؛نوئمؤم مهب مهرثكأ :اولاقو مهامعأ ىلع مهعالطإل

 (لمجلا ةيشاح) ."رودصلا تاذب ميلع هنإ" :لاق امك هللا الإ هيف ام ىلع علطي ال بلقلا نأل ؛بولقلا

 راّثلا َباذَع :هلوق يف ءفاضملل افصو "ةدجسلا" يفو ؛هيلإ فاضملل افصو انه لوصوملا عقو :نوبذكت امي

 "يظل يف هب حرص امك «باذعلل نيسبالم اوناك هم مهأل :ليقف 2( ١ :ةدجسلا) 4َنوُبَذكُت هب تك يذلا

 (لمجلا ةيشاح) .هونياع ام مه فصوف ءرشحلا بقع رانلا ةيؤر دنع انه امو ؛هوسبال ام مش فصوف
 :هلوقف هللا ىلإ هتبسن ثيح نم - قلتخم يأ - ىرتفم وه كلذك هنوك عمو «عقاولل قباطم ريغ بذك يأ :كفإ
 يأ "ريذن نم" :هلوقو .كارشإلا ةحص اهيف نوكيو :اهفوسردي (يواصلا ةيشاح) .ديكأت ال سيسأت "ىرتفم'
 هذه مه عقو نيأ نمف ءهل هجو ال نأ لبق نم ناب دقو ؛هكرت ىلع باقعلاب مهرذنيو كرشلا ىلإ مهوعديل
 (يواضيبلا ريسفت) .مهيأرل هيفستلاو ليهجتلا ةياغ يف اذهو ؟ةهبشلا



 (بساةووس ظ ١٠١ نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 رمعلا لوطو ةوقلا نم ْجُهَسِيَتاَء اَم اهزاقعم عالؤه يأ أوفا ام و ةهلَبَك نم نذل تدك

 ةيوقعلاب هيلع يراكنإ متو ريكت ناك فيك مهبلا 3 اريدك .لاملا ةرتكو

 يأ ِهِّل أوُموقت َ نأ نأ يه .قدجوي مكطعأ آم .هعقوم عفاو وه يأ ؟كالهإلاو

 ُكيِحاَصِياَم اوملعتف ورحمت ادحاو ادحاو ىَدرُمَو نينثا نينثا يأ ينم هلجأل
 يف مج ٍديدش ِباَذَع لبق يأ ْن'َتَي َنْيَب هكل يد لِإَّوه ام نإ نونج ع نجا دم

 .. موف خان غيلبتلاو راذنإلا ىلع ِمُكُبَلَأَس ام مهل .ةومتيصع لإ ةرخالا
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 راشعملا :يدحاولا لاق «عبرلا ئيعمج عابرملاك ءرشعلا نيعم. 'راشعملا"لف «ةكلفتوأ انينآ ام رشع- يا :خلا اوغلب امو

 نأ ريدقت ىلع «هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب طقف ةضرتعم ةلمج (نايبلا حور) .رشعلا نم ءزج :رشعلاو ريشعل
 نا ىلع "يلسر اوبذكف" :هلوق عم وه وأ ."مهلبق نم نيذلا بذك" ىلع افطع "يلسر اوبذكف" :هلوق نوكي

 "راشمملا"و .نيلزألا نييدكملل "رتكت ناك ىيكف" ةهلوق نآل ههكم لضآل ةيغ ريمضلا نوكو :ااوقلب" ىلع ةقطع
 (نيلامكلا ريسفت) ."سوماقلا" يف اذك بياسياوسب رم عزج

 .ملظلاو رولا نع لاح ؛لدعلا ايلغ يل تقاو باقعلاو كالا يأ [ريرقتلل ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي| :هعقوم عقاو وه يأ
 ءاط نايب وأ ءاهتم لدي .هنأ نيل م أوه وقت نأ“ :ىلاعت هلوق هيلغ لد ام يهو ةدحاو ةلصخب يأ :ةدحاوب مكظعأ

 ع اضرعما هللا هجول اضلاخخ رمألل اويضنت: وأ 38 هللا لرسر سلخ نم اوعوقتا نأ يأ «فولحم ادعم نع وأ

 هردق .فوذحم ربخ ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو "نأ" :خلإ هلل اوموقت نأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .ديلقتلاو ءارملا
 ؛لاغتشالاو ةمها فرص دارملا لب «نيمدقلا ىلع باصتنالا وهو ةقيقح مايقلاب دارملا سيلو ."يه" :هلوقب رسفملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةفرعملل ىدؤملا رظنلا فالكل ىلع هييعناو وأ: نأل ؛هب ءاج امو هي دمحم رمأ ف ركفتلاو

 نع زاحم ركفتلا نأ وأ «هقيرط هنوكل ؛هيلع ركفتلا ةلالدل ؛ملعلا ريدقت ىلإ ريشي تموين وم

 ؛هللا نم فنأتسم مالك :ليقو «نونحلا راثآ نم يأ .هب ءيش يأ اوركفت يأ ةيماهفتسا "ام" :ليقو لمعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .رظنلا ةهج ىلع هيبنتلل
 يف ةلوصوم نوكت نأو ءاهباوج 'مكل وهف" :هلوقو ءامدقم الوعفم :ةيطرش "ام" نوكت نأ لمتحي :خلإ رجأ نم

 .طرشلاب لوصوملا هبشل ءافلا تلخدو .'مكل وهف" ربخلاو .هومكتلأاس يأ فوذحم دئاعلاو «ءادتبالاب عفر لحم

 ؛هذخف ائيش ئتيطعأ نإ :كلوقك نوكيف «ةتبلا ارجأ مهلأسي مل هنأ عملا نأ لمتحيف «نيلامتحالا نه لك ىلعو

 - ؛الصأ لأسي مل هنأ نع ةيانك مالكلا نوكيف "هللا ىلع الإ يرحأ نإ" هديؤيو ءائيش كطعي مل هنأب كملع عم



 أبس ةروس 0 نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 20 ديه نم لع لع وهو هللا ىلَع الإ يباوث ام َىَرْجَأ نإ ارجأ هيلغ مكلأسأ ال يأ
 ام 2 بوُيغْلا ْمدَلَع هئ هئايبنأ ىلإ هيقلي ٍقَآِب ُْفْذَقَي ََر َّنِإ لق .يقدص ملعي علطم

 ا هبهسو اَمَو مالسإلا حلا َءاَج لق .ضرألاو تاومسلا يف هقلخ نع باغ

 ىبفك جلع لخأ اًمئإف د نع َتللَص نإ لق .رثأ هل قبي مل يأ © ُدِبِعُي اَمَو

 ٌعيِمَس دهنإ ةمكحلاو نآرقلا نم َتَوَر لإ ن َحوُي اَمِقتيَدَتْهَأ نِإَو اهيلع يلالض مثإ

 0 ااا ا ا ا ا 05 0 0 0 0 000ا 5-5235 مت كيرف ءاعدلل
 رع

 يذلا وه لامتحالا اذهو ؛ةيلكلاب لاؤسلا مدع نع ةيانك ةنم لوؤسملل هلعجف هل نوكي لئاسلا هلأسي ام نأل ت

 زفر ةييراطسدلاع محب انت مفلس دلتا لصو خلإ ءاش نم الإ ارحأ هيلع مكلأسأ ال لق" :هلوقب حراشلا هل راشأ

 الإ ًارخأ هْيَلَع :كلأشأ از لق :هلوقو «"اليبس هبر ىلإ ذختي نأ ءاش نم الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق" :هلوقب دارملا

 (لمجلا ةيشاح) .مهابرق 5 هللا لوسر ىبرقو ؛مهعفني ليبسلا ذاختاو «(77:ىروشلا) #ىَبْرفْلا يَِةذَوَمْ

 (لمجلا ةيشاح) ."فذقي" يف ريمضلا نم لدب وأ ؛رمضم أدتبم ربخ وأ ؛ناث ربح :بويغلا مالع

 نع ةرابع امهدعف «يحلا تافص صاوحخ نم ةداعإلاو ءادبإلا نإف ؛ةيلكلاب رفكلا كلهي يأ ةيفان "ام" :ديعي امو
 ئدبي ال وه يأ ءسيلبإ لطابلا نأ لتاقمو يدسلاو ةداتق نعو .كله يأ لطابلا قهزو قحلا ءاح :ئعملاو ؛كالملا

 يف مهعفني ال :نيعي ؛ديعي الو اري هلهأل لطابلا ئدبي ال :ليقو :هللا وه ثعابلاو ٌئدبملا لب «هديعي الو ادبأ

 .تللضف كئابأ نيد تك رت 2- يبنلل اولاق رافكلا نأ اطوزن ببس :يسفن ىلع (نيلامكلا ريسفت) .نيرادلا

 ةءارقو .يريغ رضي ال يسفن ىلع يلالض لابو نإف -متمعز امك- لالض يل لصح نإ ؛دمحم اي :مهل لق ئععملاو
 (يواصلا ةيشاح) ."ملع" باب نم ماللا رسكب اذوذش ئرقو «"برض" باب نم ماللا حتفب ةماعلا

 نأ لياقبإ سايق تاكو «ةينآلا ةيطرشلا لباق رابتعالا اذميو ءءوسلاب ةرامألا اهفأل ؛اهببسب هنأل :اهيلع يلالض مثإ

 كاَهْيلَع 00 امن َلَض نمو ةسفنل يدَتهي اًمتإف ىدّتها نّمف# :هلوقك اهل يدتهأ امغإف تيدتها نإو :لاقي

 تيدتها نإو :لاقي نأ لباقتلا سايق ناكو «يلإ يحولاب هديدستبف :يلإ يحوي امبف (نيلامكلا ريسفت) (8/١١:سنوي)

 لك سفنلا نأل ؛ئمعم نالباقتم امهنكلو ءاهيلع لضي امتإف لض نمو هسفنلف ىدتها نمف :هلوقك ءاط يدتهأ اغإف

 ماع مكح اذهو .هقيفوتو ابر ةيادهبف اهعفني امم ا امو ءعوسلاب ةرامألا امنأل ؛اهببسبو امي وهف امل راضو اهيلع ام

 ناك هتقيرط دادسو هلحم هلالج ىعس هتحن لخد اذإ لوسرلا نأل ؛هسفن ىلإ هدنسي نأ هلوسر رمأ امنإو ءفلكم لكل

 (كرادملا ريسفت) .مكيزاجيو ٍئيزاجيو ءمكنمو ٍنيم يأ :بيرق (كرادملا ريسفت) .هب ىلوأ هريغ



 أبس ةواوس ١ك نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 اننوتوفي ال يأ انم مه ى وق َهق اديظع اردأ تيكر ثعبلا دنع أوُعَرَ ْذِإ دمحم اي َىَرَتَوَلَو
 دقق لقاك هج ع ِ ع نة قر 5 75 2 ت#ء ها 7
 مهل ىباَو نارقلا وأ دمحم يا هب انما َء اَوَلاَقَو .روبَقلا يأ ا بيرق ٍناكم نِم اودحخا

 فا مه ذإ هلم نع تردبسوا# ب ناميإلا , لوانت يأ ءاهلدب بنس واولاب غ ننواتثلا

 5-5 ب

 جلاس: يبلا + الق :قيبع ديب ةيش مهه ماع باغ ا نإ تي

 نم َنوَُبشَي ام َنْيَبَو مُبَتَيَب َلِيِحَو .ةناهك ءرعش ءرحس :نآرقلا يثفو نهاك «رعاش
 رع و هون 01 لبق نِم رفكلا يف مههابشأ ِمِهِعاَيْسَأِب لِعف امك هلوبق يأ ناكبإلا 9 - نن 5 0 2 د َء 4 21 ءر - 6

 لوعفم "ذإ" نأ لمتحيو .مهعزف تقو مهاح ىرت ولو :هريدقت .؛فودذحم 'ىرت" لوعفم نأ لمتحي :خ! ىرت ولو

 دحأ "ثعبلا كت" :هلوقو..محل.دنسي نأ ةقحو ءاجم تقولل ةيؤرلا ذاتسإو ..مهعزق كقو قرت ولو يأ "قرت"

 ل رارفلا | وعيطتسي ملف ةكئذلاملا تدق ويسب مهقانعأ تبرض نبيحح .عردب موي ايندلا 8 . ليفو ؛عزفلا تقو 8 لاوقأ

 قست عاديبلا أ ولحخ دي املف ءاهوب رخيل ؛ةبعكلا لوزعغيو ع«ناهمرْلا رخخآ ف ف نوت ءايقلأ نينا ل 3 تيلزن :ليقو عةبوتلا

 (يواصلا ةيشاح) يسارك ا نم لحألا وهف مشب

 ذوانتلل اعفار مه نوكي نأ زوجيو ءلاح 'مه'و ءشوانتلا مه فيك يأ ؛هربخ 'ىأ'و ءأدتبم لإ شوانتلا مه ئبأو
 لور .مهادع نش يأ :ةزمهلابو (لمجلا ةيشاحإ .دعب هيفو شوانتلا مه رقتسا تفك 5 ؛ماهفتسالا ىلع هدامتعال

1 

 ناميإلا لوانت لحم يأ :ايندلا هلحمو (نيلامكلا ريسفتإ) .لوانت اذإ :شوني شان نم وهو «ةبوتلا لوانث وأ يأ "ناغإلا

 (نيلامكلا ريسفت مست ) .3ر نو سيلو عرلا ننف 06 مهأ :ط سابع ن / ميا تر ص عع مكاحلا ىور ةرخالا ا ايندلا ةبوتلاو

 نع .دهاخم ةهلاق ؛ن ١وملعي ال ام 6 يببلا نومريو :ئيعملاو قيال نقلا, لس "اورق اق“ سس قاطع :نوفدقيو

 خرم :هلوق نأ ىل م ريشي :خل! باغ امب (نيلامكلا ريسفت) . ران الو ةنجج الو ثعب ال :نولوقيو (ن : لفلاب كوم ري :ةداتف

 ع

 ءهرمأ نم ديعب .بناح- نم نومري يأ "”نوفذقي' ةلض هنأب رعشي هريغ مالك و ةسيعال ةقهارفتضادلا لك "هع ناكم

 يور اذك «رانلا نم هب ةاجنلاو :هلوبق يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةرحآلاو لوسرلا رمأ ف اهولحمت ىلا ةهبشلا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .دلوو لام نم :دهاجم لاقو عرويسيألا نق
 :"رحبلا" ةرابعو (نيمسلا ريسفت) .نيحلا كلذ لبق مهوعياش نيذلا يأ 'مهعايشأ" ب وأ «"لعف'ب قلعتم :خلإ لبق نم
 ام نأ هديؤيو «لوألا نامزلا يف يأ لبق نم متافصب فصتا نم يأ 'مهعايشأ" ب اقلعتم نوكي نأ حضي "لبق نم"

 (لمجلا ةيشاح) .ايندلا يف ةلوليحلا تناك اذإ "لعف'"ب اقلعتم نوكي نأ حصيو «دحاو تقو يف وه امنإ مهعيمجي لعفي



 رطاف ةروس ل نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 اودتعي ملو ءنآلا هب اونمآ اميف مهل ةبيرلا عقوم 20 بيرُم كلش ىف أوناك َمِبَنِإ مهلبق يأ
 ٠ ايندلا يف هلئالدب

 ةيآ نوعبرأو تس وأ سمخ يهو ةيكم رطاف ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ضرألاَو ِتَوَمَّسلا رطاف "بس" لوأ يف نيب امك كلذب هسفن ىلاعت دمتح هَ دم

 ادق ب دس ءايبنألا ىلإ ًالّسُر ِةَكِبتَلَمْلا ٍلِعاَج قبس لاثم ريغ ىلع امهقلاخ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرخآلا ف يأ "نآلا هب اونمآ اميف" :هلوق .ةبيرلا يف هعقوأ اذإ هبار أ نم :مه ةبيرلا عقوم

 .هلئالدب ايندلا يف اودتعي مل مهنأ لاحلاو ؛ةرخآلا يف هب اونمآ يأ ؛"اونمآ" يف واولا نم لاح :خلإ هلئالدب اودتعي ملو

 : ىلاعت هنم زفاف دمحلا يف ليق .هيلع ءانثلا ةيفيك هقلخل اميلعتو هسفنل اميظعت يأ :هسفن ىلاعت دم (يواصلا ةيشاح)

 لصاحلا ريغ دوهعم ءيش همث نكي مل هنأل ؛ةيدهع نوكت نأ حصي الو ءسنجلل وأ قارغتسالل ماللا نوكت نأ لمتخحي
 (يواصلا ةيشاح) .هسفنل ىلاعت هنم رداصلا وه دوهعملاو :هيدهع نوكت نأ ىلوألاف دابعلا مالك ف امأو ؛ةلمجلا هذمي

 فصولا وهو «دمحلا توبث نم هنومضم. ءانثلا هب دارملا ءكلذب هسفن ىلاعت دمح كانه ثيح يأ :خلإ نيب امك

 ليصفت اهيف نأ كلذب اهحاتتفا ةمكحو ءرطاف ايس كهكلاو ماعنألا : :عبر أ دمحلاب ةحتفملا روسلا نأ ملعاو.

 قشلا رطفلا يعم لصأ ناك :خإ ىلع امهقلاخ (يواصلا ةيشاح) .ةحتافلا اهيلع توتحا ىلا ةيويندلاو هسا 0
 ؛ةيونعم ةفاضإلاو ؛هنم امهحارخإب مدعلا قش هنأك :يضاقلا لاق «ةقيقح راص ح هيف عاشو ءركذ امع هب زوجت مث

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفرعملل ةفص هعوقو حص اذهلو ءيضاملا نيعم.هنأل
 لمعي ال نأ مزل لوألا ناك نإف «هريغ وأ ىضاملا نيعم. "لعاج" نوكي نأ امإ ولخي ال :تلق نإف :ةكئالملا لعاج

 ؛ةفرعملل ةفص نوكي نأ حصي الف ؛ةصصخم ريغ هتفاضإ نوكت نأ مزل يناثلا ناك نإو «"السر" يف لماع هنأ عم

 رابتعابو «ةفرعملل ةفص هنوك حلصي يضملا ىلع لدي هنأ رابتعابف «رارمتسالل انه "لعاج" نأب يبيطلا حرص :انلق

 السر مهلك سيل ذإ ؛مهضعب يأ :ةكئالملا لعاج (لمجلا ةيشاح) .لمعلل حلصي «لابقتسالاو لاحلا ىلع لدي هنأ

 وهو "ةكئالملا"ل وأ ءاريكنت امهقفاوتل ؛اظفل ديج وهو :"السر"ل تعن "ةحنجأ يلوأ" :هلوقو .مولعم وه امك
 .ةفشاك ةفص يهف ءةحنجأ اهل ةكئالملا لك ذإ ؛نيعم ديح

 هدابع نم نيحلاصلاو هئايبنأ نيبو ىلاعت هللا نيب طئاسو "السر ةكئالملا لعاج" :"يواضيبلا" ةرابع :ءايبنألا ىلإ السر

 (لمجلا ةيشاح) .هعنص راثآ مهيلإ نولصوي ؛هقلح نيبو هنيب وأ ؛ةحلاصلا ايؤرلاو ماهلإلاو يحولاب هتالاسر مهيلإ نوغلبي



 رطاف ةروس ا! | نورشعلاو باثلا ءزجلا

 لك ىلع َهّللاَّن ءاَشَي ام اهريغو ةكئالملا يف قا ىف ُديِزي ميرو تلو م وْسِيْجَأ وأ

 نم كِسْعُي اَمَو اَهَل كاسم اق رطمو قزرك ٍةمحَر نم سان هَ حّمفَي ام :ريِدق ءىش

 2 مكحلا بأ يلع بلال زيرقلا وجي هكاسمإ دعب يأ هِدَحَبْنِم مُهَل َلِسَرُم الق كلذ
 عنمو «مرحلا هكناكساب هيلع هللا تمقن هن أوركذا ةكم لهأ يأ سال .هلعف يف

 تعن ردلاو عفرلاب هنآ ُرَيَغ أدتبم "قلاخ"و ةدئاز نم" يع نم لها مث <يع :تاراغلا
 ةزهش رك هلال

 ويك ها و رطملا ِه ءامشلا نم كفو اذتبلاا ردخو الحمو اظفل "قلاش"
 رجا ةءارق ىلع

 ع

 قت '_زأف وه الإ َهنلِإ د هريغ قزار قلاخ ال يأ :ريرقتلل ماهفتسالاو

 .كلذ ريغو ةثام تس هل مهضعبف الإو ءرضحلا ال ةحنجألا ددع يف مهفالتخاو رق هب دصقلا :خإ ىنثم

 هلو ؛هتروص يف ليئربح 7 25 هنا ؛عبرأ ىلع ول ضعب ىلع اهضعب ةحنجأ 0 :ةكئالملا ف (لمحلا ةيشاح

 (نيلامكلا ريسفت) .نينيعلاو هجولا يف ةحالمو توص نسحو ةماق لوط نم اهريغو حانج ةئام تس
 (دوعسلا 5 ريسفت) .حانج ةئام تس هلو «جارعملا ةليل 3ع ليربح قار هنأ د هللا لوسر نع :ةكئالملا ىف يقف

 "هل" :هلوق ف ريكذتلا اذه ىلعف ءاهريغ وأ ةمحر نم هكسمأ ءيش يأ يأ «همومع ىلع نوكي نأ زوجي :كلسمي اهو

 نم كسمي امو :هريدقت «هيلع لوألا ةلالدل ؛يىناثلا نم نيبلا فذدح دق نوكي نأ زوجيو «ءكسمي ام ىلع دئاع هنأل ؛رهاظ

 ؛"ام" نيعم ىلع لمح هيف ثينأتلا ءاغ كسمم الف :الوأ هلوق فو «"ام" ظفل ىلع "هل" :هلوق يف ريكذتلا اذه ىلعف «ةمحر

 (لمجلا ةيشاح) .ةنسح ةراعتسا كاسمإلاو حتفلاو ءظفللا ىلع يناثلا فو ؛نيعملا ىلع الوأ لمحم ةمحرلا هب دارملا نأل
 ."نم" هيف داز ءأدتبم "قلاخخ نم"و ؛ظفللا ىلع "قلاخ"ل اتعن ءارلا رسكب يئاسكلاو ةزمح أرق يأ :"قلاخ"ل تعن

 امإ ربخلاو ءعضوملا ىلع "قلاخ"ل ةفص هنأ :يناثلاو ءأدتبملا ربخ هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيفو «عفرلاب نوقابلاو

 ةادأ ىلع دمتعا دق لعافلا مسا نأل ؛ةيلعافلا ةهحج ىلع لعافلا مساب عوفرم هنأ :ثلاثلاو «"مكقزري" امإو فوذحم

 هنأ لجأل عفرلاو ءاظفل "قلاخ"ل تعن هنأ لحأل رجلا نأ :حراشلا مالك نعمو .بيطخلا هركذ ام اذه ءماهفتسالا

 .شوشم رشنو فل "الحمو اظفل" :هلوقو ؛'مكقزري' هربخو «أدتبم 'قلاخ'و لحما ىلع 'قلاخ'" ل ةفص

 .هب رارقإلا ىلع بطاخملا لمحل وأ ءانهه يفنلا وهو هيبنت ماقملا يف دارملاو ءرمألا ريرقتل يأ :ريرقتلل ماهفتسالاو
 انتج اولاقأل :ىلاعت هلوق هئمو «'“برض" هبابو رع وهو -حتفلاب- كفألا نم :نوكفؤت (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .بذكلا وهف - رسكلاب - كفإلا امأو « (؟١؟:فاقحألا) قانتهلآ ْنَع نَكْفَأَتل



 رطاف ةروس ٠ 8 ١ نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 اي كلوُبَذَكُي نِإَو ؟قزارلا قلاخلا هنأب مكرارقإ عم هديحوت نع نوفرصت نيأ نم
 يف لبق نم لُسُو تب َدَقَك باقعلاو باسحلاو .ثعبلاو ديحوتلاب كفيحب يف دمخم
 نيبذكملا يزاحيف ةرخآلا يف () ُروُمأْلآ ُمَجَرُت هَل َلِإَو اوربص امك ربصاف كلذ
 ةوَيَحْلا مكنّوغَت 2” ةريغو كيعيلاب هلل دعو نإ رس املأ اي .ةيلسرملا رضتنو

 َّنإ .ناطيشلا 29 ُروْمَعَلا هلاهمإو هملح يف ِهّلآِب ِمُكَنَّرْعَي اَلَو كلذب نامبإلا نع يذلا

 يف هعابتأ ُهَبْرِح أوُعَدَي امْنِإ هوعيطت الو «هللا ةعاطب 3غ ةودعاف ودع دل تطيشلا

 ٌديِدَّس ُتاَّذَع ْمُن أوُرفُك َنيِذَّل .ةديدشلا رانلا م8 ت.رمكلا بتكأ نب + ادكركيل رفكلا

 يقفاومل ام نابي اذهف عقر ريك ٌرَجأَو ٌةَرِفْعُم مه ِتَحلّصلآ أوُليَعَو أوُتماَ َنيِِذلآَو
 هيومتلاب مَع ْءَوْس هَل َنّيُر نَمْفَأ :هريغو لهج يبأ يف لزنو .هيفلاخل هوب .كابتيبتلا

 وه ةلمحلا كلتو :اوربص امك ربصاف (نيلامكلا ريسفت) .فرصلا :كفألاو «ىلإ ئعمم. "نيأ" نأ ىلإ ريشي : نيأ نف

 امتشي مالك :رومألا عجرت (نيلامكلا ريسفت) . تبذك كقف" :هلوق وهو (ةعض وم ةهيسس عضو هنكلو ةقيقح ءارجلا

 (كرادملا ريسفت) .هلامحتسي امي بذكللاو بذكملا ةازاحجو [ زى 2 رومألا م وو نم ديعولاو دعولا ا

 ام ب أط و عةرخ الل امعل ١ نع اهعفانم ذذلتلاو اك عتمتل هلا مكنله دي الو ءايندلا مكنع دخت الف يأ خا مكنرغت الف

 كتدابغ نع يع هللا لإ :لوقيو عةبذاكلا نامألا مكين هنإف ؛ناطيشلا يأ :رورغلا (كرادملا ريسفت) .هللا دتع

 نوكي نأ :امها وقأ «,نيهججو نم هعفرف ءهرحجو هبصنو هعفر زوجي :اورفك نيذلا (كرادملا ريسفت) .كابذكت نعو

 واو نم لدب هنأ :ىياثلاو .هلعاف "تاذع"و عربخلا وه 00 نوي نأ حسحألاو «ةربحغ هذعب ةلمجلاو اذ كيم

 هححو نم هرجو وخنو "ذأ" لعف رامضإ وأ هل تعنلا وأ "هيرح" نم يلدنلا : هج وأ نم هبضصلو "اونوكيلا"

 ىلع ةلعلل امإ "اوي وكيلا 2 ماللاو (ميسقتلا ةقباطمل ؛لوألا هوجج ولا نسحأو .”ناعصأ" نم ةيللنلا وأ ؛:تعتلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةروريصلل امإو «ببسلا ماقم ببسملا ةماقإ نم زاخبا

 (نيلامكلا ريسفن) .عدبلا لهأ ف لزن :هكلي ريبج نب ديعس لاقو ءامخق سابع نبا نع يور اذك :لزنو

 (اصخلم) تسد وأ ةضقب ءيشلا يلط :هيومتلا : "حارصلا" كو ةفرحرلا :هيومتلا :هيومتلاب



 رطاف ةروس ١1 نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 نم ىو ٌءاَشِْي نم ِلِضْي هَل َنَِ :هيلع لد ءال ؟هللا هاده نمك :هربخ ,أدتبم لا

 هللا نإ اونمؤي ال نأ كمامتغاب .؛ ٍترَسَح مهل نيزملا ىلع جلع ةايكقت مدت لَك 3

 'حيرلا" :ةءارق يفو َحّيَرلَأ َلَسْرأ ىذا هلو .هيلع مهيزاحيف ه9 ْنوُعَتْصَي امي ْميلَع

 ةبيغلا نع تافتلا هيف ُهَسقْسَف 2 ييأ «ةيضاملا لاحلا ةياكحل يسوي
 هجيش و هك تف

 نم هءايحلالاو تيعبلا يأ مج 7 بدل ا عربا ا بك اهسسي اني

 . ؛هتعاطب الإ هنم لانت الف ,ةرخآلاو ايندلا ف يأ اميح ةزدلا هيف ةزيلا كير ل

1 1 0 1 7 357 7 | 

 وأ 5 "امو رف لضي هللا نإف'" :هلوق -ربخلا ىلع يأ- هيلع لد ربخلا فدحيف « هللا هاده نمك ةربجن :ادتبم نم

 ؛باوحلا :فذدحف :ةرسح مهيلع كسفن تبهذ هملع ءوس هل نيز رك : نوال ليقف 8 هل هو ىلإ يفك" نيخا

 نم لضي هللا نإف' :هلوق ةلالدل ؛ريخلا فذح نغملاو «ربخلا ريدقت ىلع يأ :هيلع لد (نيلامكلا ريسفت) .ةلالذلل

 اه كللزك ناك ولف ؛هسفن لاغفأ قلع دبعلا نأ ل ومع زب نيذلا ةل زتعملا ىلع 3 ةيالا هده فو عةيلع 0 عاشن

 (يواصلا ةيشاح) .هلل ىدهطاو لالضإلا دنسأ
 ١  57ا ا ' 00 نك ْ 0 ٍ دع لو 10 8 ,

 ا ل لف هيلع ٍءاشي نم يىدهيو ءاشي نم لضي هللا نإف" :ةلالدل فذدجف هللا ةادغ ةمكا ةلمع ع اوس 3

 ا نيستا" ايم "هيلع"و «تارسحلل لقا يق كلش يأ ئعي هل ل وعفم "ضنا ربع" اكل هي ىأ
57 

 .ةهتلص هيلع مدقتي ال ردصملا نآل ء تنارسعا بت قلعت نأ زوجي الف ءانرزح هيلع تامو ءابح هيلع كله :لوقت

 (نيلامكلا ريسفت) .دارفإلاب "حيرلا" ىلعو ةزمحو ريثك نبال :ةءارق فو (كرادملا ريسفت)

 ِِق لحخدأ وه يذلا .ولكتلا .ىلإ ةبيغلا نع :تافتلا هيف (حارض) :تاكحلا نم ع علقلا :جاعزإلا :هجعزت يأ

 أرك ف أ :فيفختلاو ديدشتلاب (نيلامكلا ريبسعت) .عنصلا ديرم نم اهيف امل ؟؛ضاصضتخالا

 (بيطخلا ريسفت) .فيفحتلاب نوقابلاو ءءايلا ديدشتب ىئاسكلاو

 نمو «ةزعلا لانت نيأ نم ممهلاو رادقألا يوذ هبني نأ هناحبس ديري نأ لمتحيو :"يبطرقلا" فو :خل! ةزعلا ديري

 هللا نم ةزعلا بلط نمف ؛ةروسلا هذه تايآ نم موهفملا وهو :قارغتسالل ماللاو فلألا نوكتف .ءقحتست نيأ

 ه2 لاق ؛ةتع ةيرحتم الو ةعونمم ريغ هللا ءاش نإ ةدتغ اهنحبو .عوضخو نوكسو لذو راقتفاب اهبلط ف هقدصو

 كح

 7 اح 3

 ف ١ || 1 رز : 11 7 م 4 . 5
 . ةاللم اهيلط لم ىلإ دلك ه هريغ نم اهلط "موف عدللا كدرعش ١+ كلل عضاوب نم



 رطاف ةروس ١1١ نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 ُحلَّصلآ ُلَمَعْلاَو اهوحنو هللا الإ هلإ ال وهو هملعي ُبّْيَطل ثنا دلقلا ٌكعسُي هيل هعطيان
 ا ع مس هس محم ءفاوزاللا لطأْا تاركملانودكمُي نيلأَو هلبقي شقق و ع 5 د رس

 نوعتابا نيسوملا نود نم 231 نيرفاكلا نولي ةريذلا## :لاقق هاوس دنخ نم ةرعلا اوبلط اموق هللا ركذ دقو.

 ءانشي نم امي زعي هل ةزعلا نأ هيف لاكشإ ال اير كابنأ دقق (8١ة:ءاسنلا) «ًاعيِمَج هلل ًةَرعلا نإف ًةَرعلا يِهَدَنَع

 ."زيزعلا نيرادلا رع دارأ نم اعيمج ةزعلا هللف ةزعلا ديري ناك نم" :هلوقل ارسفم 525 لاقو .ءاشي نم اب لذيو

 اهذ يف اهزعف كيلإ انم اعضاوت باقرلا تللذت اذإو

 ديبعلاب زتعا نم هنإف ؛هب زازتعالا هناحبس هلل ةلذلاب دصقيلف «ةزعلا راد لخديو زوفلا لانيل ةزعلا ديري ناك نمف

 هنيب سيل عمج لك نكلو ؛ةبيطلا سايقلا ناك :بيطلا ملكلا (لمجلا ةيشاح) .هللا هزعأ هللاب زتعا نمو هللا هلذأ

 (قيلامكلا رب ريسفت) .٠ "كرادملا ىف اذك «ثنؤيو رك ذي ءاتلا الإ هدحاو نيبو

 هراشإ دوعصلاب هنع ربعو .ةاضرو هناحبس هملع نع ةيانك وأ زا ةيلإ ملكلا دوعص يف نأ ىلإ عشي :هملعي

 باتكلا لمحي :ليقو «هئامس ىلإ دعصي نعملا :ليقو .لفسأ باذعلا عضومو «قوف باوثلا عضوم نأل ؛هلوبقل

 هلل وع وأ هللا 5 وص مالك لك نأ راتخملاو :يزارلا لاقو «رافغتساللاو ءاعدلاو نارقل ملا ةءارقو تاحيبستلاو

 .دعصي هيلإ وهف ءملعلاو ةحيصتنلاك

 هوجولا دحأ وهو .هلوبق نع ةيانك هعفرو «ىلاعت هللا ىلإ عجري "عفري" يف نكتسملا نأ ىلإ ريشي :هلبقي هعفرب
 ءاشاو .لمعلا ىلإ عجج ري هنأ :يناثلاو .ةبحاصل لمعلا هللا عفري :لاق ةداتق نع كرابملا نبا ج رخأ .ةيآلا ف ةعبرألا

 ريبج نب ديعسو سابع نبا لوق وه :يوغبلا لاق ؛هلوق هللا در هضئارف دؤي لو هللا ركذ نمف ؛"ملكلا" ىلإ
 نأ الإ هلمع لبقي الف ؛حلاصلا لمعلا عفري بيطلا ملكلا يأ يناثلا سكع :ثلاثلاو .رثكألاو ةمركعو نسحلاو

 لمعلا يأ لماعلا ىلإ ءااو «لمعلا ىلإ نكتسملا نأ :عبارلاو .لتاقمو يبلكلا لوق وهو «ديحوتلا نع ارداص نوكي

 :”ىبطنللا" ف لاقو 5 ّ دكا ف ركشسملا نأ ىلإ رومشي (نيلامكلا ريسشت) .هقفرشيو لماعلا عفري حاصلا

 .امهايإ ىلاعت هلوبق نع زاحم حلاصلا لمعلاو ملكلا دوعصف

 هزال "ركم" نأل ؛"نوركم' ل قلطم لوعفم فود فوضصولل ةفس تاغيسلا نأ لإ ةراشإ هردق :تاركملا

 وه لب ععزال ركملا نأل هب "ل وعفم ميل :تافيسلا (يك واصلا ةيشاح) .ةعيدخلاو ةليخلا ملا و «لوعفملا بسصسني دي

 "ةركم" عمج تاحتفب اعلا .يقيقحلا فوصوملا وه يذلا فوصوملا ريدقتب اذهل راشأ امك قلطم لوعفم

 5 ءايرلا انه ركملاب دارملا :ليق 2 و (انخيش) ةعيدخلاو ةليجلا وه يذلا ركملا نم ف يهو :«فاكلا نوكستب

 (لمجلا ةيشاح) ."يبطرقلا ريسفت" «لامعألا



 رطاف ةروس ١١ نورشعلاو باثلا ءزجا

 1 'لافنألا" يف ركذ امك «هجارخإ وأ هلتق وأ هدييقت نم ةودنلا راد يف يبنلاب
 حدي

 مش م ١ "8 "0 2 حي

 مكيبأ قلخب ٍباّرَ ني رفح ؛ هَللاَو .كلهي 2 ُروُبَي وه َكيتَلْوَأ ٌركَمَو ُديِدَش ُباَذَع

 ليت امو اثانإو اروكذ اج وزأ كلهج ريك اهمم هعيرق .قلخ يم يأ قطن ني مك .هنم
 يف دازي ام يأ ِرّمَعُم نم ُرّمَحُي اَمَو هل ةمولعم يأ لاح هيلع لِ ُعَضَت اَلَو َسَأ نم را تي حارق ع

 * تح ا 7 عا 6 د ا عب 2 زف يأ و < ف ا

 20010101 1 ناَرَقَبلا ئوتشكاَمَو . نيه بيب لأ لع كلو ظوفحلا حوللا
 كاسنالا ة 9 وأ

 يف "لافنألا" يف ركذ امك «يدانلا هنمو ؛عامتجالا :ةودنلاو ةةروشمل هيف نوعمتجي ةكمت راذ وه 1 راد يف

 رخخأ ليلد :2إ مكقلخ هللاو (نيلامكلا ريسفت) :7٠( لافنألا) © ك ولتقي 0 أ كوتبشيل اورففك 5 كمي ذإَو# :هل وق و

 مدعأ و * يق ح رفم ءانثتسالاو ؛«عضا ولاو لماحلا ىشنألا ن : صح يأ : لاح (لمجلا ةيشاح) . 9 ةشنلا و ثغتلا ةحوبح ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هل ةمولعم .هملعب ةسبلتم هنوك لاح الإ لاح يف عضت 5 لمحت ال يأ :لاوخألا

 وه مك هرمع بتك الإ رمعم نم رمعي ام :خ سابع نبا لاق ةماعلا ةءارق يف (ميملا حتفب :رمعم نم رمعي اهو

 رمش يموي ةرمع نم صعقن :رخآ باتك يف بتحي 3 .؟ةعاس وه مكو ؟اهوي وه رمكو ؟ارهش وه مك و ؟ةنس

 وع اذهو 65 رمعي يدلا وهف هلبهتسي و «ناصقنلا وهف هلججأ نم ىصم امف هلجأ لق وتسي يح ؛ةنس صقن عءرهش

 (ارصتخم ي واصلا ةيشاح) :ةرييجحلا

 ا ع 5 1 بدا 4 . 7 1 ف 1 55 / 0 5 43

 ليوط يأ رمعم امإ ناسنإلا :تلق نإف .ديز صقني الو ؛ناسنإلا ةفيحص وأ حوللا يأ :خ2! هرمع نم صقني الو

 رمعي امو" :هلوق حص فيكف «لاحمف هفالخو ريمعتلا هيلع بقاعتي نأ امإف ؛هريصق يأ رمعلا صوقنم وأ ءرمعلا

 ىلع الاكتاو «نيعماسلا ماهفأب هليوأت يف ةقث ؛هيف حماستملا مالكلا نم اذه :تلق ؟"هرمع نم صقني الو رمعم نم
 :نولوقي «سانلا مالك هيلع و «دحاو رمع ف رصقلاو لوطلا ةلاحإ مهيلع سبتلي ال هنأو مه ومعب ةأنعم مهديدست

 يف ببكي م «ةنس اذكو اذك هرم ةفيحضلا قف بنكي هنأب ةيآلا ليوأت وأ «قت الإ ةبقاعي اللا اهيَعدللا بيث ال

 هلب نم رمعملا :ةداتق نعو ؛هرمع ناصقن كلذف .هرخآ ىلع اي ني "يح «ناموي بهذو ؛موي بهذ كلذ لفسأ

 (كرادملا ريسفت) .ةنيس نيتس لبق توحي نم صوقنملاو عةنيس ناتس

 يف دارطتسالا ليبس ىلع لاق مث رفاكلاو نم ؤملل نيلثُم حلملاو بذعلا نيرخبلا بنا 7 :خ2! نارحبلا يوتسي اهو

 ؛نيربلاب نيسبنلا هبشي نأ وهو :دارظتسالا ةقيرط ريغ ل امتحي و .هئاطعو هتمعن نم امك قلع اهو نيرحبلا

 - ؛هيف كلفلا يرجيو ؤلؤللاو كمسلا نم ؛عفانم يف بذعلا كراش دق هنأب رفاكلا ىلع جاحألا هيجي



 رطاف ةروس ظ ١ ١ نورشعلاو يباثلا ءرجلا

 ةحولملا ديدش جاجا حلم اذدهَو هبرش .هبارش غياس ةبوذعلا ديدش تاّرف ٌبْدذَع اذَه : امال 8 ٠ نك عر ا فق و دس سا ا 0-1

 :ليفو ىحلملا نم نوجرختستو كلمسلا ره اًيرط امخحل َنولكأت ا 3 ظ 2 * ذه 2 يذم م1 نى هد 0 ١ و

 لك يف ِهيِف نفسلا َكلْفَلا رصبت ىَرَتَو ناجرملاو ؤلؤللا يه اًهَتوُسَبت هَلِح
 اوبلطت أوَتْبَتِ هدحاو حيرب ةربدمو ةلبقم هيف اهيرجب هقشت يأ عاملا رخن رخاّوم امهنم

 رحاب قلعتم
 هللا لحدي ّحجبِلوُي .كلذ ىلع هللا *»إ تروُرُكْفَن ْمُكَلَعْلَو ةراجتلاب ىلاعت -هلضف نِم

 ف سرنقلا# يشغل رخشو ديزيف ٍلَمْلآ ىف هلحدي َراَهّتلَآ ُجِلوُيَو ديزيف ٍراَهَتلآ ىف ليل

 َنيِذّلاَو كللُمْلآ ُهَل ْمُكُيَر ُهَللأ ْمكِلَذ ةمايقلا موي ىّبَسُم ٍلَجَأِل هكلف يف ىرْجت امهنم

 27 ٍريِمْطِق نِم َتروُكلَمَي ام مانصألا مهو هريغ يأ ءهِنوُد نم نودبعت يروعذت
 : 1 ا رت استقا م اضرف أعم ْوَلَوروءآَعُد وعمي ا مُسوُعَدَت نإ .ةاونلا ةفافل

 دشأ أ ةراحسيلاك وف كلذ دب رم مكبولق ْثَسق من9 :ىلاعت هلوق ةقيرط يف وهف ؛عفنلا نم ولخ راكلاو -
 4ماَمْلا ُهْنِم ٌجِدْحَيَف ُقَمََّي اَمَل اَهْنِم َّنإَو ُراَهَْأْلا ُهْنِم ُرَجَفَتَي اَمَل ٍةَراَجِحْلا َّنِم َنِإَول :لاق مث « 74 :ةرقبلا) 4ٌةَّوْسق
 (كرادملا ريسفت) .هرخآ ىلإ (/4:ةرقبلا)
 وه بارشلا نأل ؛برشلاب بارشلا حراشلا رسف امنإو (حارص) .قلحلا يف رادحنالا ةلوهس :غوسلا :غئاس
 .ءاملا انهه دارملاو ءبرش ام :بارشلاو :"نايبلا حور" فو (لمجلا ةيشاح) .هسفنل ءيشلا ةفاضإ مزليف ءبورشملا

 ةيشاح) .جازتمالا دنع امهنم ؤلؤللا جرخيف ؛حلملاب جزتمت ةبذع انويع حلملا رحبلا يف نأ ههجوو يأ :امهنم ليقو
 وه :يشوطرطلا لاقو «ؤلؤللا راغص وه :ةعامجو يرهزألا لاق "ناجرملاو" :"حابصملا" يف :ناجرملاو (يواصلا
 .اريثك ضرألا براغمب اندهاش اذكهو :لاق ءفكلا عباصأك رحبلا نم علطت رم قورع

 يف حيرلا تلبقتسا وأ ترح عنمك ةنيفسلا ترخمو ؛هيديب هقش :ءاملا حباسلا رخم :"سوماقلا يف :هيف اهيرجب
 :"يحركلا" يفو .ةاونلا ىلع نوكت يلا ةقيقرلا ةرشقلا يهو ؛ماللا رسكب :ةاونلا ةفافل (نيلامكلا ريسفت) :اهيرح
 ةعبرأ ةاونلا يف نأ مولعمو ءاهرهظ يف ةتكنلا يه :ليقو ؛ةاونلا ىلع ةفتلملا ةقيقرلا ةرشقلا يأ "ةاونلا ةفافل" :هلوق

 ءاهرهظ يف ام وهو :ريقنلاو «ةفافللا وهو :ريمطقلاو «ةاونلا قش يف ام وهو :ليتفلا :ةلقلا يف لثملا هب برضي ءايشأ
 (لمجلا ةيشاح) .ةاونلاو عمقلا نيب ام وهو :قورفثلاو



 رطاف ةروس 3 +١ ١ نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 نوؤربتي يأ هللا عم مهايإ مككارشإب مككرشب َنورفكي ٍةَّسّيقلا َمَوَيَو مكوباحأ ام

 هللا وهو «ملاع 2: ريِبَخ ُلَقِم نيرادلا لاوحأب َكْعْبتُي اَلَو مهايإ مكتدابع نم مكنم
 اتا

 هقلحخ نع َُُعلا وه ُهّللاَو لاح لكب هَ لإ ةرففلا دشأ ريكا 00 ىلا 0 سا

 مهل 2ك ِديِدَج قلي ِتأَيَو ٌمُكَتِهْدُي ْأَسَي نإ .مهب هعنص يف دومحملا 2 ١ َكيِمَحْلا

 سفن َرزو لمحت ال يأ «ةمثآ ٌةَرِزاَو سفن ُررَن اَلَو .ديدش 2: زير هللا ىلَع َكِلَذ اَمَ

 ُهنِم لمح ال هضعب لمحيل ؛ادحأ هنم اَهَلَمَح نإ رزولاب ُةَلَقَتُم سفن َعَدَت نإو دل

 نم مكح نيقشلا يف لمحلا مدعو «نبالاو بألاك ةبارق رق اَذ ّوعدملا َناَكَوَلَو ءْىَن
 5 5 5 سلق - 5 5 1 نللا ع : 97 ص 1 - 5 0 ب ل : 8 م“ نيب

 نوعفتنملا مهأل ؛هوأر امو هنوفاخي يأ بيقعلاب منير وش َنيِذلا ٌرذعت اًمنإ هللا

 زكي امهنإف هريغو كرشلا دم رهط يت نمو اعرماذآ ةولطلا اوُماَقأَ راثكالاب

 .ةرخآلا ف | لمعلاب يزجيف عجرملا ةريصملا هللا لإَو هب ضقت هحاللضفا فاست

 11 اك لاط اهلا هلا 1 »: «هجع بم دعو وكف ؤولاو رفاكلا © ريِصَبْلاَو ىمعألا ىوَعْسَي اَمَو

 ريغ اماع نوكي نأ لمتحي باطخلا اذهو ءاهملعي ال يريغو ءايشألاب ملاع يىنأل ؛يلثم دحأ كربخي ال يأ :ريبخ لغم

 كلذب سانلا بطاح امثإو : هللا ىلإ ءارقفلا متنأ (ي واصلا ةيشاح) . 2 هل اباطخ نوكي نأ لمتحيو عدحأب سصيتخم

 متنأ سانلا اهيأ اي :نعملاو ؛مهسفنأل هنوبسنيو ٍئغلا نوعدي نيذلا مه سانلا نأل ؛اريقف هللا ىوس ام لك ناك نإو

 ىتغ الف ؛رومألا رئاس نم مكل ضرعي اميفو ؛مكلاومأو مكلايعو مكسفنأ يف هللا ىلإ اجايتحاو اراقتفا قلخلا دشأ
 نم يأ ."هبر فرع دقف هسفن فرع نم" :هذ قيدصلا لوق انه نمو .كلذ نم لقأ الو «نيع ةفرط هنع مكل

 (يواصلا ةيشاح) .لامكلاو ةردقلاو زعلاو ىغلاب هبر فرع «ةنكسملاو زجعلاو لذلاو رقفلاب هسفن فرع
 حرص امك «ىرخأ سفن مثإ ةمثأ سفن لمحت الو يأ ؛هب ملعلل ؛فوضوملا فذح هيف نأ ىلإ ةراشإ :ةرزاو سفن

 .رزولا نم نئاكلا اهومخحم ىلإ يأ رزولا ىلإ عجار ريمضلاو ؛لومحملا نيعمب ؛"اهلمح" ل ةفص :هنم ."بيطخلا" يف
 نإو" :هلوقب روكذملا يرايتخالاو "خلإ رزت الو" :هلوقب روكذملا يرهقلا لمحلا يأ :نيقشلا يف (لمحلا ةيشاح)

 .ارايتخا لمحلل يفن :يناثلاو ءارابجإ لمحلل يفن لوألاف "خلإ عدت



 رطاف ةروس ١١6 نورشعلاو يناثلا ءرجا

 مو .رانلاو ةنجلا و ٌروُرَخآ الو طل الو .نامبإلا ج2: ُروُشآ لَو رفكلا ُتَملُطل او
 0-2 + هاب 5: رجلا

 1 ذ دن "ديا" 9-2 ا نونم وما تدلل هالزين

 تو مخ ريد مك ةيذك لإ نأ امْنِإ .نوبيخي الف ىتاملاب مههبش
 رك

 مهو ةيذت ايف فلس الخ لوم نم: امنإو هيلإ بج مل نم اًريِدَكَو هيلإ :باحبأ 07 يأ حو
 1 دهب نع تا ريلا ةيبذك دقف ةكم لهأ يأ ك4]وُبْذكُي نإَو .اهرذني يبن

 ا و ةاروتلا وه 5# رييسلا تكلابو عيا 8 نابيز لاوس رجبعلا تنكيبلاب

 5006 تربك تراك ف يكف 5956 اورق يذلا ثيدنعأ كت 5 اورد آدت# رييساف

 :هلوق .دحاو عون وهف نامبإلا فالخب «ةريثك هعاونأ نإف ؛رفكلا عاونأ رابتعاب "تاملظلا" عمج :تاملظلا الو

 مومسلاو رورحلا :ليقو .ليللاب مومسلاو .راهنلاب نوكت رورحلاف ؛مومسلا فالح ةراحلا حيرلا يه ”رورحلا الو'

 (نيلامكلا ريسفت) .سمشلا عم ام نوكي ويقل ليقف اول

 ءايحألا" :هلوق نأ ؛لوألا ُُق كلذ كرت امعإو ,ىفنلاب اهريدصتب لصح هلصأ نإف ؛يفنلل :ديكأت ةثالثلا ىف ِِق

 نيب داضت الل ريصبلاو ىمعألاو عداضت هيف اميف تررك 31 ليقو . كيف راركتلاب ىفتكا ةانعم ناك امل "تاومألاو

 رقتفي ال مالكلا لوأ ف بطاخملا نأل :ليق ايقو ءامهافصو داضت نإو اريصب هنوك دعب ىمعأ ريصي د صخشلا إف ؛امهيتاذ

 يدهيف هيف لحدي ال نمم مالسإلا يق لحخدي نم ملع دق نعي ' حا عيسي ل نإ يلامكلا رست .دارملا مهف يف

 ىتوملاب رافكلا هبش «نيلوذخم موق مالسإ ىلع صرحت كلذلف مهرمأ كيلع يفخف تنأ امأو :«هتياده ءاشي نم

 (كرادملا ريسفت) .مهعومسم. نوعفتني ال ثيح

 :هلوق .بتكي ام لكل مسا وه :ربزلابو .ةرتفلا درت الف ءهريغ حرص امك ءاهرذني ملاع وأ يأ :اهرذني يبن

 «لوتس ىهو ثيش فحصك و (ةرشع يهو .ةاروتلا لبق 5 ىسوم فحضصك و «نوبالت يهو يأ ميقارإإ يلج

 (ي واصلا ةيشاح) .ةعبرأو ةئام ةيوامسلا نتكلا ةلمجف .ةعبرألا نيتكلا اه ىاخا «ةئام قفحعصلا ةلمجف

 نأ ىلإ ةراشإ "هعقوم عقاو وه يأ" :هلوق فو ..ركنملا رييغت وهو «راكنإلا نيعمب ريكنلا نأ مدقت :ريكن ناك فيكف

 (لمجلا ةيشاح) .هيف لمأتي نأ يغبيو ؛يخركلا هلاق امك «يريرقت ماهفتسالا



 رطاف ةروس ظ ه1 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 نم َّلّرَأ َدَنل نا ملف ركل .هعقوم عقاو وه يأ ؟كالهالاو ةبوقعلاب مهيلع يراكنإ

 رمحأو رضأك اَيَولَأ اَِلَتْخمَِسرَمُث هب ةبيغلا نع تافتلا هيف اَنَجَرْخَأَف ءآَم ِءاَمّسلآ

 ٌرَمُحَو ٌضيب هريغو لبجلا يف قيرط :ةدج عمج ٌدَدَج ٍلاَّبِجْلا َنِمَو اهريغو رفصأو

 يأ "ددج" ىلع فطع م ٌدوُس ُبيِباَرَعَو فعضلاو ةدشلاب اًمَوْلَأ ٌفِلَتْمَع رفصو
 1 يتوعد عفا ةئاتاعلال ةكاعناو اسمع تاع .... ةيسييرعت دولا ءاريق# لاق ,داوسلا ةديدش روخص

 ىلع لادلا عيدبلا عنصلا نم جارخإلا يف املو «ءاملا لازنإ نم غلبأ جارخإإلا يف ةنملا نأ هتمكحو يأ :لإ تافتلا هيف

 ةدمك هلوأ مضب "ةَّدُج" عمج «ةيفانكتسا واولا نأ رهاظلا :ددج لابجلا نمو (يواصلا ةيشاح) .ةيغلإلا ةردقلا لامك

 نوكي نأ الإ مهللا ءقيرطلا سفن سيل لابحلا نأل ؛قئارط وذ لابحلا نم نأ ىعملاو ؛هريغو لبحلا ف قيرط وهو ؛ددمو
 "رامحلا ةدج'" هنمو «هيلي ام نول هنول فلاخي ام قئارطلا نم يه :ليقو ءاهفاولأ قئارطلا نم دارملاو «ةغلابملا هجو ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .دوصقملا هنأل ؛هنيرق بسانيف ءاهفاولأ ةفلتخم لابحلا نأ ىلإ هلآمو ؛هرهظ طسو يف يذلا طحلل
 .هرهظ ىلع ءادوسلا ةطخلل رامحلا ةدج :لاقي «قئارطو ططخ يأ :هريغو "يواضيبلا" فو :لبجلا يف قيرط
 .ةقيرطلا وأ ةطخلا يهو ؛ةدج عمج :ددجلاو :يزارلا لاقو .قئارطلاو طوطنخلا :ددجلا :اضيأ يىرشخمزلا لاقو

 نوكي نأ زئاج الو .هريظن ف مدقت امك هب لعاف "اهاولأ"و ءاضيأ "ددج"ل ةفص "فلتخم" :خلإ اهاولأ فلتخم
 ريهت اهلمحتلا ؟"ةفلقع" لاقي تأ بخ ناك 3| ؛ةقع ةلماو «ءارعتوم ادعم "اقاولأ"و ةامدقت اريجخ "للدفع"

 (لمنلا ةيشاح
 هنأ :ياثلا .نول ىلع نول يذ فطع "رمح" ىلع فوطعم هنأ :اهدحأ .هجوأ ةثالث هيف :خلإ دوس بيبارغو

 ؛"ددج" ىلع وأ "ضيب" ىلع فوطعم :يرشخمزلا لاق ."ددج" ىلع فوظعنم هنأ :ثلاثلا ."ضيب" ىلع فوطعم

 يف فاضملا فذح ريدقت نم دب الو :لاق مث .دحاو نول ىلع وه ام اهنمو ءددج وذ ططخم ابق د :ليق هنأك

 فلتخم لابحلا نمو :كلوق ىلإ لوؤي تح .دوسو رمحو ضيب ددج وذ لابحلا نمو :نيعمج 'ددج لابحلا نمو" :هلوق
 نأل ؛رمحو ضيب دعب كلذ ركذ امك ءاماولأ فلتخم دوس بيبارغ ركذي ملو .اهفاولأ فلتخم تارمث :لاق امك ءاهفاولأ
 وهو بيبرغ عمج : 'بيبارغاو .مدقت ام فالخب «توافتم ريغ ادحاو انول راصف «داوسلا ف غل ةلابملا وه بييارغلا

 بهذمو «ريخأتلا ةين يف هنأ مهضعب معز مث نمف «ققي عصانو عقافك دوسألل عبات وهف .داوسلا ف يهانتملا جاوسألا

 :"دوعسلا يبأ' فو «"بيبارغ" نم نايب فطع وأ لدب (لمجلا ةيشاح) .اهفوصوم ىلع ةفصلا ميدقت زوجي هنأ ءالؤه
 .ةغلابملل مدق امعِإو ءدك ؤملا عبتي نأ ديك رثلا قك خرفاو رمال ديكأت يناقلاك ةوسألل ديكأت بيبارغلا

 ."حارصلا" يف اذك «ميظع رجح ئعمب. ءنيتحتفلاو حتفلاب رخص عمج :روخص



 رطاف ةروس “+١١ ٠ ظ نووشعلاو يانلا ءزخنا

 هني ذك ولا كيت رعتالاو تناوذلَو سانآ ت ...رمو ٠ .دوسأ بر :اليلقو

 هلل

 افكك «لاهجلا فالخب أََتَملُعْلا هِداّبِع َنِم هللا شح ام لابجلاو رامثلا فالتخاك

 درب َنيِذْلآ نإ .نينمؤملا هدابع بونذل ٌروفَغ هكلم يف زيزع هلل تنإ ةكم

 ةاكز َةَيْناَلَعَو اس ْمُهَتَفَرَر امِم أوقفنأَو اهومادأ َةوَلَّصلآ أوُماَقََو ِهَللا َبَتِك نوؤرقي
 ةروكذملا مهلامعأ باو :مورجا مهول .كلش 5١ روت نأ رع ت َتروَجَرَي اهريغو

 1 5 ا راوبلا

 كيلإ انيحوأ فرنلاَو .مهتعاطل 2“ وكس مكونذل ٌروفَع مهن فشلا ف مه َديِزَيَو

 ءهدابعب هللا نإ بتكحلا نم همدعت م اَمِل هيض لكلا وه نآرقلا بّبكْلا َنِم

 1 243 هه همك مج ع1 هكر 2ظش 4 .رهاوظلاو نطاوبلاب ملاع 2 ٌرمصب ريبن

 يف نوكي ال ام ةغلابم نوكي ديكأتلا مدقت يف نأل ؛ديكأت ةدايز ديفيل ؛دكوملا ميدقتب يأ 9 بيبرغ اليلقو

 (نيلامكلا ريسفت) .فلتخم فصو مهنمو يأ هربح "سانلا نم'و .فوذحم ًأدتبم ةفص :خلإ فلتخم .هريخأت
 اذلو ؛هل مهاشخأ ناك هبرل هتفرعم تدتشا نمف هب ةفرعملاو ملعلا اهطرش هللا ةيشحخ نإ يأ :خلإ هللا ىشخي امنإ

 ءاملعلا بصنو هللا مسا عفرب ةءارق يفو (يواصلا ةيشاح) .مكاقتأو هللاب مكاشخأ انأ :ثيدحلا يف درو
 (ريبكلا ريسفتلا) .لجبيو مظعي :اهانعم
 هاوس امل رهاق زيزع هنأل ؛ىلاعت هللا ىشخي نأ ناسنإ لك ىلع بحي :ليق هنأك «ةيشخلا بوحول ليلعت :خلإ زيزع
 هلوق نم ةلمجلا :امهدحأ ؛ناهجو "نإ" ربخ يف :خلإ نولتي نيذلا نإ (يواصلا ةيشاح) .نيبنذملل روفغ

 وأ ؛"روبت"ب وأ ,"نوحجري"ب قلعتم "مهيفويل"و "ةراحجم" ل ةفص "روبت نل"و ؛نوحري نيلاتلا نإ يأ "نوحري'
 هنإ" ربخلا نأ :يئاثلاو .ةبقاعلا مال ماللا نوكت نأ زوجي نيلوألا نيهجولا ىلعو ؛مهيفويل كلذ اولعف يأ فوذحمت

 "اوقفنأ" نم لاح "نوجري"ف اذه ىلعو «مهل روفغ يأ «دئاعلا فذح ىلع يرشخمزلا هزوج ؛"روكش روفغ
 (لمجلا ةيشاح) .نيجار كلذ اوقفنأ يأ

 ءمهروحأ مهيفويل ؛هللا دنع ىقبتو قفنتو ءٌداسكلا ةراجتلا نع ىفتني يعي «"روبت نل" هيلع لد امب قلعتم :مهيفويل

 نأو «نايبلل "نم" نوكت نأ زوجي :باتككلا نم (نيلامكلا ريسفت) ."نوجري"ب وأ ؛مهيفويل اولعف يأ ردقمع وأ
 (لمجلا ةيشاح) .ةدكؤم لاح "اقدصم"و ءأدتبم وأ لصف وهو ؛ضيعبتلل نوكت نأو ءسنجلل نوكت



 رهاج ةروس ١ ١م نورشعلاو يناثلا ءرجلا

 ىلا
 5ك كتمأ مهو اقواتع ني ايف اهيعأ يلا ان نآرفلا تدك انيطعأ اْنَرْوأ من ٍِط

 ْمْيِمَو تاقوألا بلغأ يف هب لمعي ٌدِصَتقُم مُجْتِمَو هب لمعلا يف ريصقتلاب هِسْفَتْل ٌمِلاَظ
 هتدارإب هلل نذإب لمعلا ىلإ داشرإلاو ميلعتلا هب لمعلا ىلإ مس مضي ِترْيَخْلاِب قباس

 يأ اََبوُلَخَدَي ةماقإ ٍنَّدَع تَنَج 2 ٌريبكلا لْضفْلا َّوه باتكلا مهئاريإ يأ ىكلِلَد
 قيل وأ ءافطصضأإلا أ

 ضعب َنِم ايف ناث ربخ َنَوّيَمخ أدتبملا "تانج" ربخ «لوعفمللو لعافلل ءانبلاب ةثالغلا

 جيبك اه ةعااط عاقم اا عادخا عا قالا ماظل هذه 2 ريرح ايف ْمُحْساِبِلَو بهذلاب عع ربع 'اولولَو فْط ني نواشأ

 ةيييعبل يأ لإ ريشي

 دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ "انيطعأ" :هلوق .ةمألا نم مهريغ ةبتر نع مهتبتر دعبل ةراشإ "مث"ب ىتأ :خلإ انثروأ مث

 باتكلا ءاطعإ كللذك و 6 بضت الو بعت ان ثرا ولل لضخ ثا ريما نأ :انا ريم ةتيهست 5-3 ءاطعاإلا ثي رروعلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ضيعبتلل وأ ةينايب "نم" نوكت نأ روحي :نم (يواصلا ةيشاح) .بصن الو بعت الب لصاح

 انيلك عال ؤه “ةرآذلا هله ُْك اعوفرم كني ديعس أ نع يدمرتلاو روج قىور (قباسلاو دصتقملاو ماظلا يأ : ةثالغلا يأ

 لاوقأ فلتخاو .روفغم انملاظو ءجان اندصتقمو «قباس انقباس :اعوفرم هي رمع نع هدانسإب يوغبلا ىورو .ةنحلا ف

 دحاتللا ؛ةمعنلاب رفاكلا :لاظلاو « يئئارملا :دصتقملاو ءصلخملا :قباسلا :يك سابع نبا نعف «ةنالثلا ريسفت ف فلسلا

 .انههدق ندا : قباسلاو «ةريغضلا بحاص :دنضتقملا و «ةريبكلا بخحاض :مل اظلا : نها نبا عيبرلا نعو ٠ هل

 .هنائيسو هتائسح ت اوتسا نم :دصتقملاو ؛ةتائسح تحج ر نه :قباسلاو ةهتائيس تححر نم م الغلا :ةريسملا نعو

 (نيلامكلا ريسفت) .الوق نوعبرأو ةسمخ اهريسفت ف ليقو .انئيس رخآو احلاص المع طلخ يذلا :دضتقملا :ليقو

 :دابهص نب ةبهمع لاقو ةنخا لوخ دب ةيالغلل يو ىلاعت هنأل ؛ءاه دحاح ريغ ىلاعت هللا ةمعن رفاكلا :ملاظلاو يئارملا

 .ةنلا 5 مهلك ئب اي :تيلاققف ؛ةيالا باتكلا انثروا م لجو ع هللا لوق نع 5 ةشئاع تلأس

 تاريخلاب قباسلا امأ :لاق :ةيآلا "باتكلا انثروأ مث" :ةيآلا هذه أرق 25 هللا لوسر تعم :لاق ءادردلا ويأ ىورو . 27 2ع ل حا عا ل هلالي ' ١

 ةلخخ دي يح ماَعُمْلا ل سبحيف هيسفنل ل الغلا امأو نا ميسي اباسستح ببساخيف دضصتقملا امأ و («باسح ريغب ةنحللا لخ ديف

 ريبكلا لضفلا نم الدب هيلإ السوتو هبهذمل اجيورت ؛يرشخمرلا هلعجو :ناث ربخ .(اصخلم) .ةنجلا لخدي مث مها

 (نيلامكلا ريسفت) .فلكت وهو :كالذب هيلإ راشملا «:تاريخلاب. قبسلا وه يذلا

 ىلع فوطعم هنأ ىلعف عفانو مصاع ةءارق وه امك هبصن امأو ."ولؤللا" رج ةءارق ىلع ريسفت :بهذلاب عص رم

 : ” وانا" نم لح



 رطاف ةروس 0 . 2 نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 و ف ف 2 ا 5 م7 تا 6# را عا ا رف ع ا ربت يس

 7/29 روكش بونذلل وفعل اَنَّبَر َنرِإ هعيم َنّرحلا انع بهذا ىذلا هلل دمتحلا اولاقَو
 2-5 1 ع جتك 9 9 ع ل جا و دض 05006 ا 76 ضء

 بعت ُتَصَت ايف اَنّسَمَي ال -هلضف نِم ةماقإلا يأ ةّماقملا َراَد اَنلَحا ىذلا .تاعاطلل

 عباتلا يناثلا ركذو ءاهيف فيلكتلا مدعل ؛بعتلا نم ءايعإ 2: :تروغل ايف اَنَشَمَي لَو

 ارتوجيل توملاب ْنِهِيَلَع ئَضقُي ال َمَكَهَج ٌراَتْرُهْل أوُرفك َنيِذلآَو .هيفنب حيرصتلل ؛لوألل

 َلُك ىزخت مهانيزح امك َكِلاَذَك نيع ةفرط اَهَباَذَع َنّم مُهَنَع ُفَمَحح اَلَو اوحيرتسي
 ْدَهَو ."لك" بصنو يازلا رسك عم ةحوتفملا نونلاو ءايلاب ءرفاك 2: روفحت

 د ا يلا ا دوب حم ,ليوعو ةدشب نويغتسي ايف َنوخرطَضَي

 مه وأ توملا و أ رانلا لرزح و أ ةبقاعلا فروخ هنأ نيرَسفْللا . نر ِ 278 امو ؛نيرادلا يف نزح لك معي هنأ عي : كعب“

 ام ناز رخألا لك هي لهأ نع بهذو :جاجزلا لاق .ليثمتلا ليبس ىلعف اهريغو سيلبإ ةسوسو مه وأ شاعملا

 ةلمجلا نأل ؛ ؛ يناثلا وأ انلخأال لوألا لوغفم قم لاح ةاقسخ 5 (نيلامكلا ريسفت) .داعم وأ شاعمل انهنم:ناك

 :يطشلا ديستلا ةياوتإإ لرش ةيضاعو .رهظأ لوألا نأ الإ ءامهتم لك ريمض ىلغ ةلمتشم

 تتسلل ءاشتنا نأ ؛بصتلا يفن ' نم ملعي ةعافتنا نأ عم بوغللا يفن ِق ةدئافلا ام هنأ درو امل :خإ يباثلا ركذو

 ادصق كلذ دغب هافن هنكل وعم يفن نم ملعي ناك نإو عباتلا ءافتنا نآب: :ةنع باحأ ؟بيبسملا ءاقتتا مزلتسي

 ءافتنا ىلع لدي ال اههدحأ يفنو «سفنلا بعت :بروغللاو :ندبلا بعت :بنصنلا :ليقو عهئافتنا كايب يف ةغلابملل

 عنمك ابوغلو ابغل بغل :اضيأ هيفو ءايعأ حرفك بصن :"سوماقلا" يفو (لمجلا ةيشاحو بيطخلا ريسفت) .رخآلا
 .ةدايزلا عم ءايعإلا "بوغل"و «ءايعإلا سفن "بصن" نأل ؛اضيأ هنم قرفلا عي ؛ءايعإلا دشأ ايعأ مركو عمسو

 ببسلا ىفتنا اذإ :لاقيف اذه ىلعو ءهنع عئشانلا روتفلا :بوغللاو «ةقشملاو بعتلا :بصنلا :"بيطخلا" يف اضيأو

 .سكعلا فال «عبشأ ملف :ايناث هلوق ىلإ ةجاح الف ؛عبشل هلا ءافتنا ملعيف ءلك ا م :ليق اذإف «ببسملا ىفتنا

 ؛بصنلا انبسب هقحلي يذلا روتفلا :بوغللاو عرمأ هلاك هوس يلا ةقشملا :بصنلا نأ عي :هيفنب داعش

 . نناسفن يباثلاو ع ننامسسج لوألا :ليقو ع هةيفنب حيرصتلل 0 اغإو عهيفنل مزلتسي هةبقنف هل ةمزال ةجتن وهف

 لك عفرو عيل د 7 ىأ نوي ءابلاب 5 "لمجلا' يو 3 "لقا" 2 كا 3 كركم بصل و

 حايصلاو ءاكبلاب هتوص عفر :لوعأ :"سوماقلا" يف :ليوع .مهفاف .هدعاسي ال حراشل ءلا مالك رهاظ نكل «ىهتنا

 .ليوعلاو ةلوعلاو لوعلا , مساالاو ل | وعك



 رطاف ةروس ١ "“تة 0 ْ نورشعلاو باثلا ءزجا

 وأ :مه لاقيف 'َمْت اك لَم اًمِلَص لمعت اهنم َنجِرخأ آنبر :نولوقي
 اوُقوُدَف متبحأ امف ؟لوسرلا ٌريِذتلآ ُمُكءاَجَو َرْكَذَت نم ِهيِف ُرُكّذَتَي انقو ام مُكرْيَمت

 29 ريض نِم نيرفاكلا نيِملَظلِ اَمف

 ىلوأ هريغب هملعف ,بولقلا يف امب- 27 روُدٌصلا ٍتاذب ٌميِلَع نإ ضألاَو تّورَمَسل

 ا يموت ب للا عمج ضرألا ىنَفِتلَخ ْرٌمَلَعَج لا .سانلا لاخ ىلإ رظنلاب

7 ١ 

 بيغ ٌملنع هللا نرإ .مهنع باذعلا عفدي

 لدب ْنمون ايندلا ىلإ اندرو ءرانلا نم انجرخأ يأ "اهنم" ؛فانئتسالا وأ لوقلا ريدقتب لاح هنأ ىلإ ريشي :نولوقي
 ارسفم العف هترّدق تئش نإ .لوقلا رامضإ ىلع :انحرخأ انبر (نيلامكلا ريسفت) .ةيصعملا لدب عطنو ءرفكلا

 يأ "نوحرطصي" لعاف نم الاح هترّدق تئش نإو ءانجرخأ انبر :مهحارص يف نولوقي يأ "نوخرطصي"ل
 ."لمحلا" نم ءانير نيلئاق

 عن انوكي نأو ءلمعن انك يذلا ريغ اح اص المع يأ فوذحم ردصم يعن انوكي نأ زوجي :خلإ يذلا ريغ اخلاص

 انك يذلا ريغ"و ءردصمل اتعن "احلاص" نوكي نأو :لمعن انك يذلا ريغ اح اص ائيش لمعن يأ فوذخم هب لوعفم

 .ايندلا مايأ ردق دعب ءاخيبوت كلذب نوباجي هنأ ىلإ ريشي :خإ مه لاقيف (لمحلا ةيشاح) .هب لوعفملا وه "لمعن

 حور" يف حرص امك «نامزلا هب داري ردصم وأ ؛ةفوصوم ةركن "ام" نأ ىلإ ةراشإ :اتقو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .لقعلا :ليقو :بيشلا :ليقو ءرثكألا لوق اذهو :لوسرلا ."نايبلا
 :هلوقو .ىلوأ باب نم اهريغب ملعأ ناك ءردصلا يف يفخ ام ملع اذإ :ليق هنأك «هلبق امل ليلعت :رودصلا تاذب

 نيب قرف ال ؛هملع يف ةيوتسم ءايشألا عيمج لب هيف توافت ال هللا ملع :لاقي امع باوجح "سائلا لاح ىلإ رظنلاب'

 ملع نم نأ ةيراحلا سانلا ةداع ثيح نم ةيلوألا نإ يأ ركذ امي باجأف ؟همل رهظ امو «قلخلا ىلع اهنم يفخ ام

 بحصت اهإف ؛تارطخلاو تارمضملا نم يأ :بولقلا يف امب (يواصلا ةيشاح) .ىلوألاب رهاظلا ملعي يفخلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةبحصلا ىيعمج 'تاذ'و ءرودصلا

 لدتسملا ىعدملا وه ذإ ؛ضرألاو تاوامسلا بيغ وه "ريغلا"ف ؛ليلدلا نم يعدملل جاتنتسا :لإ هريغب هملعف
 هل ةفشكنم ءايشألا عيمج لب ؛ةينودأو ةيلوأب هيف توافت ال ىلاعت هللا ملع نأ :هيلع درو امل "ىلوأ" :هلوقو .هيلع

 "سانلا لاح ىلإ رظنلاب" :هلوقب هنع باحأ ءمهل رهظ امو «قلخلا ىلع اهنم يفخ ام نيب قرف ال ءءاوس دح ىلع
 ؛ىلوألاب رهاظلا ملعي يفخلا ملعي نم نأب مقداع ترجح ثيح نم سانلا لاح ىلإ رظنلاب يه امنإ ةيولوألا يأ

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع عالطإلا عناوم ةلقو ءرثكأ هيلع عالطإلا ةلوهسل
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 َنيرفَكل ُديَِي اَلَو هرفك لابو يأ .ُُرفُك هيلع مكنم فك ن مف ًاضعب مكضعب فلخي يأ
 لق .ةرخآلل 9 اًراَسَح اّلِإ َرهّرْفك َنيِرِفَكْلا ُديِزَي اَلَو ابضغ نم كوع ]ب ةدج مر
 متمعز نيذلا مانصألا مهو «هريغ يأ هَل ِنوُد نِم نودبعت َنوُعَدَت َنيِذلا مكءاكَرْس َميءَرَ
 ف هل - ةكرش كري مط م ض ألا نم 556 اَذاَم ئبوربخأ وذ ىلاعت هللا ءاك رش مهن

 رق < رق

 عيش ال ؟ةكرش يعم مه ني هنم ةجح ٍَتَيَب ْلَع ْمُهَف ابك َحُهَسِيَتاَءمَأ ِتاورمَّسلآ قلح

 :مهوقب الطاب 2 توخي انهن ونت ردت كريتإالا ذب ام نإ لب كلذ نم

 لاوزلا نم امهعنمب يأ اَوُدَي نأ َضَرألاَو ٍتَوَمَصلا ُفلِسْمْي هلا َّنإ .مهل عفشت مانصألا
 عنملا نع زاحب كسميف

 اهنأ :امهدحأ ,ناهجو اهيف :خلإ متيأرأ لق (نيلامكل ريسفت) ايليف نمدفلطهناا يقلتح :ليقو :اضعب مكضعب

 رمأ "ينورأ" :هلوقو .يقيقح ماهفتسا وه لب ."ينوربخأ" نعم ةملكلا هذه نمضت ملو ءامباب ىلع ماهفتسا فلأ
 :امهدحأ «نينثال ىدعتت اذه ىلعف ؛"ينوربخأ" نعم تنمض اهأو «دارم ريغ ماهفتسالا نأ :يناثلاو .زيجعت
 نوكت نأ لمتحيو ؛ةيضارتعا ةلمج "ىنورأ"و ؛"اوقلح اذام" :هلوق نم ةيماهفتسالا ةلمحلا :يناثلاو ."مكءاكرش"

 نوكتو «هل اقلعم اضيأ هبلطي "نورأ"و ءايناث الوعفم "اوقلخ اذام" بلطي "متيأرأ" نإف ع زانتلا باب نم ةلأسملا

 لبق ةيرصبلاو «لقنلا ةزممب يناثلل تدعت ةيرصب انه "نورأ"و .نييرصبلا راتخم ىلع يناثلا لامعإ باب نم ةلأسملا

 (لمجلا ةيشاح) .ماهفتسالاب قلعت لقنلا
 "ينورأ" نوك يسب ءلك لدب ماهفتسالا ةزمه عم "ينوربخأ" نبع, اضيأ وه يذلا " متيأرأ" نم لدب وهو :يبوربخأ

 اوقلخ ءيش يأ يأ :اذام (نيلامكلا ريسفت) .الصأ فذح ال ةيلدبلا ىلعو «نيلوعفملا بق فذح .هنأ ىلع افانئتسا

 اولقتسا ضرألا ءازجأ نم ءزج يأ ينورأ «ةكرشلا هب اوقحتسا امعو ؛ءاكرشلا ءالؤه نع ينوربخأ :نيعملاو .ضرألا نم
 نعمل ةنمضتملا ةلمجلل لحم ال هنأ يضرلا راتخاو .ىاثلا لوعفملا دسم دس "خلإ اوقلخ اذام" :هلوق ؟هللا نود هقلخب

 هلاح نع ءيش يأ نع اديز تيأرأ :تلق امل- بطاخملا لاق هنأك ءاهنع ربختسملا لاحلا نايبل ةفنأتسم امنأل ؛ماهفتسالا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةكرشلا نيعمب ردصم هنأ ىلإ ريشي :ةكرش (نيلامكلا ريسفت) ؟عنص ام :تلقف ؟لأست

 وهو «عابتألا لالضإو .ءكرشلا ىلع ءاسؤرلل لماحلا رمألا ركذب هنع برضأ ججحلا يفن ركذ امل :خإ نإ لب

 : نوه حب ىدعتي هنأل ؛لاصيإلاو فذحلا ىلع لوعفم :الوزت نأ (يواصلا ةيشاح) هللا دنع ءاعتش مهفأ :مهوق

 طاقسإ ىلع يناثلا لوعفملا لحم يف "الوزت نأ" :هلوق نأ ىلإ هب راشأ مو نم اهعنع يأ (نيلامكلا ريسفت)

 ."بيطخلا" هركذ اذك ءالوزت الثل :ليقو .الوزت نأ ةهارك يأ هلجأ نم الوعفم نوكي نأ زوجيو «راجلا



 رطاف ةروس ل نورشعلاو ئباثلا ءزجلا

 ناك ءهنإ ةاوس يأ َةهِدْعَب ْنْم زفشعأ نه اههكسك [مككَسَهأ ام نإ اَتلاَز مسق مال نبِلَو

 ٍمِبَمَيَأ َدِهَج للاب ةكم رافك يأ أوُمَسَقَأَو .رافكلا باقع ريخأت يف م29 اًروُهَغ اًميلَح
 دحلا

 مت يع ارت ل -

 نسال اا كو يده نتوكيل لوسر ريد مَهَءاَج كيل اهيف مهداهتجا ةياغ يأ

 213 اهضعب بيدكت نع اواو آمل اهيه ةدحاو يأ يأ ءامهريعو ىراصنلاو دوهيلا

 ىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا تلاقو ِءىش 6 ىراصنلا تسيل 10-2 1 د وهيلا تلاق دإ

 .ىدها نع ادعابت 3 تب اموت 1 هئيحب ٌحَهَداَز ام 0 دمحم ديدن َجَهَءاَج امَلَف .«
 د

 الَو هريغو ةاريقلا نم ىتقلا لطععلا روم هل لوعفم «نامإلا نع ضَزألا ىف |

 ع «لضأ ءيبسلاب وكمل فصوو عرك املا وهو لَهَا هَل وتلا ملا طيخ قي

 ءمسقلا باوج هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو ءمسقلا باوج [كسمي ىعم "كسمأ"و :ةيفان "نإ" نأ ديري] :خإ نإ

 ,مهلسر اوبذك باتكلا لهأ نأ ةكم رافك غلب امل يأ بر ناياسوع نم ءايضام طرشلا لعف ناك كلذلو

 نم 5 ؛ةريغو ىراضتلا و دوهيل لا :ممألا ىدحإ نَف ىدهأ ننوكنل ل ر اناتأ ول هللا وف «؛ىراضنلاو دوقيل هلا هلا نعل :اولاق

 (يواضيبلا ريسفتو دوعسلا يبأ ريسفت) ناقل سلا قياصوتم لس اةياز مم ؛ممألا ىدهأ :اه لاقي يلا ةمألا

 .مهاعإ يف نيدهاج يأ الاج نوكي نأ زوجيو ءاغيلب اماسقأ | يأ ءردضصملا ىلغ بوصتم :خل ! ةياغ يأ

 يأ لوزنلا ببس ةنيرقب اضعب مهضعب اوبذك نيذلا ممألا دارملاو ,دهعلل ممألا فيرعت نأ ديري :ىراصنلاو دوهيلا
 م ال .دحاو لك نم ىدهأ مه دارملا نأل ؛تانثآلا قف ناك نإو ماع "ىدعأ" نأ كيري ةونهتف ةدحاو نمل

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح وأ "اروفن" نم لدب وأ :هل لوعفم (نيلامكلا ريسفت) .اهدحاو

 رخآ هجو هيف :لاق اضيأو ."بيطخلا" ف حرص امك ؛لمعلا وهو فوذحم ئيسلا فوصوم نأ ىلإ ةراشإ :لمعلا

 .ةييبسلا 0 : لصألا ذإ ؛ لضألا يف هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم ء يسلا كف نأ

 ءاج يأ "”لصأ" :هلوقو ."هلهأب الإ بسلا ركملا قيحي الو" :هلوق وهو «قاثلا بو يلا يل يف أ :خلإ ركملا فصوو

 وهو (هلبق يذلا بيكرتلا ف يأ ١ بك قل اذه لقا يأ ' ل :هلوقو ءةعبات ةفصلا ل امعتسا نم لصألا ىلع

 :هلوقو . بل ونص وملل ةفصلا هيف .تفيضأ كيح كثيح « لصألا فاليغ ىلع ءاج يأ "يغا" :هلوقو «"'ءيسلا ةديسايع :هلوق

 ءيسلا" ىلإ وي هام ركملا" ةفاضإ يأ "ةفاضإلا نم ارذح" :هلوقو ؛هيلإ فاضم يأ "فاضن هيفار

 - . خل عئيسل ]ب فوضوفمو «ةيلإ فاضق وه فوذخ افاضم ركملا لعجبب + ءاذه نم صلختيف «هتفص وه يذلا



 رطاف ةروس ١ ب نورشعلاو ئباثلا ءرجلا

 ٌلَهْف ةفصلا لل ةفاضإإلا نم ل اردح ؛فاضم هيف ردق رخآ :اهعتسا لبق هيلإ هتفاضإو

 نلف مهلسر مهبيذكتب مهبيذعت نم مهيف هللا ةنس َنيِلوأْلا تكس الإ نورظتني يرورظنَي

 ريغ باذعلاب لدبي ال يأ 2 ًاليوحت هللا تسل َدَحت نَلَ يبت هللا تمن َدَجَت

 ةقزداو

 نِم َنيذلا ةَبقع ناك فيك اوُرظنَيَف ضرألا ىف اكيت ولو ,ةقحتس ريغ ىلإ لوح الو نع لق
 نِم ءَُرِجَعُيِل هللا تراك اَمَو مهلسر مهييذكتب هللا مهكلهأف وق مِن دما اوتاكو يل

 لم“

 اهلك ءايشألاب يأ اَميِلَع تراك ههنإ ضنألا ىف الَو تاَونمَّسل ا ىف هتوفيو هقبسي س

 اًهرهظ ىلع كَلَرَت ام يصاحملا نم أوبَسح امبّس املا هللا أ دفعا ول .اهيلغ ( 4 ًاريِدق

 فظع هنأ :ياثلاو ."ارابكتسا" ىلع .فطع هنأ :امهرهظأ ؛ناهجو هيف "ئيسلا ركمو" :هلوق :"نيمسلا" ف

 ىلع ةتولوؤي كويرصبلاو ةريسلا ركملاو :لضألا.ذإ ؟لضألا يف ةتفضا لإ هفوضوملا ةفاضإ نم الهو: ء"اروقفن" 8

 (لمجلا ةيشاخ) .غيبسلا لمعلا يأ فونذنعع فادح

 هللا ةئسل دحت نلف" :هلوقك ىرخأ ةلعافلو ءانه امك ةرات هلوعفل فاضم ردصم :خلإ نيلوألا تنس الإ

 اهب للعت هنآل «هلعافل فاض "هللا تس": ةلوعفل فاضف ردصم "قيلوألا ةنماالإ" :"قمسلا" قو ."...ةليدبت

 ليدبتلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :لإ لدبي ال يأ (لمجلا ةيشاح) .لوعفملاو لعافلا ىلإ اهتفاضإ تحصف ؛مكك
 (يواصلا ةيشاح) .عيرقتلاو ديدهتلل امهنيب عمجو هيقحتسم ريغل هلقن :ليوحتلاو .هريغب باذعلا رييغت

 مهرغس يف هنودهاشي امي «نييذكملا بنذخت ىلع يف ااعت هتنس نايرج نم هلبق ام ىلع داهشتسا :خلإ اوريسي مل وأ

 قيلي ردقم ىلع فظعلل واولاو ؛يىفنلا وأ راكنإلل ةزمهلاو ؛ةيضاملا مهرايد راثآ نم قارعلاو نميلاو ماشلا ىلإ

 (لمجلا ةيشاح) .مهلبق نم نيذلا ةيقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي او ا شا سب ءأ «ماقملاب

 لعفي نأ اوفايف ءمهلسر بيذكتب الإ اوذخأ ام مُكأ اوملعيل ؛تناك ةلاح يأ ىلع يأ :خلإ ةبقاع ناك فيك

 نم" :هلوق ىلع ةفوطعم وأ ةيلاح ةلمحلاو ءارامعأ لوطأ يأ "ةوق مهنم دشأ اوناكو" :هلوق .كلذ لثم مح

 (يواصلا ةيشاح) . مهلبق

 اهنع كسمي نأب كلذو ءاهريغو ةلقاعلا تاناويحلا نم اههجو ىلع بد ام عيمج نم يأ :خإ اهرهظ ىلع كرت ام

 ؛رهظلاب ربع و .م اللا مؤشب ماظلا ريغو (ةملظل ةملظل م اظلاف ءاعوجب ل وت وميف «تابنلا مهنع عطقنيف «الثم ءاقسلا. عاب

 هيج ولاك اهرهاظ نإ ثيتح نمت "ضرألا هججو"ب ةرات ربعيو ءاهيلع نكمتلا ثيحع نه ةنادلاب ضرألل اهيبشت

 ءاهرهظو ضرألا هجو :ضرألا نم قلخلا هيلع امل لاقي هنأ لصحتف ءاهنم نطابلا وهو ؛نطبلاك هريغو ناويحلل
 (يواصلا ةيشاح) .دحاو ءيش ىلع نيدضلا قالطإ ليبق نم وهف



 دن نأ ىلسل ٍلَجَأ نإ َمُهُرَحْوُي نكللَو اهيلع بدت ةمسن ِةَبَآَد نم ضرألا يأ
 ءمهامعأ ىلع مهيزاجيف 2: اًريِصَب ءمِداّبِعب ناك هللا ىرِإف ُهْلَجأ َءاَج اذإف ةمايقلا

 .نيرفاكلا باقعو نينم ّوملا ةباثإب

 ةيندم وأ ةيآلا كاوق رقفلا هل ايِق اذإَو ف هلوق الإ ةيكم سي ةروس

 ةيأ نونامثو ثالث يهو
 ميخحرلا قمسرلا هللا مس

 .يناعملا عيدبو ءمظنلا بيجعب مكحا يي ريكتحلا ٍناَءْرفلاَو .هب هدارحب ملعأ هللا ي) نسي
 نإف ؛اضيأ مهريغ نم وأ «ةيآلا دعب ام هدضعيو .نوزاجملا نوفلكملا مهفأل :مدآ نب نم يأ :اهيلع بدت ةمسن

 (نايبلا حور) .هوحنو طحقلاب «ءاوهلا يف رويطلاو ءىراحصلا يف باودلا قحلي نيفلكملا يصاعم مؤش
 ىلع يط ةغلب ناسنإ اي هانعم نأ :ةبعش نع يور [نآرقلل مسا :ليقو «رشبلا ديس اي هانعم :ليق] :خإ سيب
 ىلع عفرلا هلحمو رشبلا ديس اي هانعم :قارولا ركب وبأ لاقو «ءادنلا ةرثكل ؛هرطش ىلع رصتقاف «نيسنأ اي :هلصأ

 حورو بيطخلا" نم .سي أرقا يأ رمضم لعفل لوعفم هنأ ىلع بصنلا وأ ,ءسي هذه يأ فوذحم أدتبم ربح هنأ

 :ثيدحلا قو 859 :دمح اي :ةيفيسلا نا نعو يوط ةغل ق «ناسنإ اي هانعم :ي#ط نابع. نبا نع“. "قايبلا

 نع يذمرتلا ىورو .هللا دبعو «رثدملاو ؛لمزملاو ءسيو ءههطو «دمحأو دمحم :ءامسأ ةعبس نآرقلا يف ينامس
 ةيارق اهدي لا يبرفت "نصب" ار نعي ؛""صي" قاوقلا بلقو ًابلق ءيش لكل نإ :كللي ذا لوسر لاق :لاق سنأ

 رفغتو ءاهئراقل عفشت ةروسلا نآرقلا ف نإ :لاق 25 هللا لوسر نأ يق ةشئاع نعو :تارم رشع :نآرقلا

 ءايندلا ريخب اهبحاص معت :لاق ؟ةمعملا امو هللا لوسر اي :ليق «ةمعملا ةاروتلا يف ىعدت ءسي ىهو الأ ءاهعمتسمل
 نع عفدت :لاق ؟كلذ»: فيك و ملا لوسر اي :ليق ؛ةيضاقلاو ةعفادلا امن اضيأ ىعدتو 0 لاوهأ هنع عفدتو

 ءىش لكل نإ :لاق كل هنأ ان نابع نبا نعو 7 "يواضيبلا" ىو: :ةحاح لق هل ىضقتو موس لك اهيحاص

 رشع نآرقلا أرق امنأك رجألا نم ىطعأو .هل هللا رفغ هللا هجو امب ديري اهأرق نم ."سي" نآرقلا بلقو ابلق
 نوموقي :كالمأ ةرشع اهنم فرح لكب لزن ءسي ةروس توملا كلم.هب لزن اذإ هدنع ْئرق ملسم انعأو «تناارع

 .هنفد نودهشيو هيلع نولصيو «هتزانج نوعيشيو هلسغ نودهشيو هل نورفغتسيو هيلع نولضي افوفض هيدي نيب

 هربق يف ثكميو «نايراؤهو هحور توملا كلم ضبقي مل «توملا تاركس يف وهو نسي ةروس أرق ملسم امبأو

 .هشارف ىلع وهو اميرشيف «ةنحلا نم ةبرشب ناوضر هئيجي ىح ءايبنألا ضايح نم ضوح ىلإ جاتحي الو «ناير وهو
 (لمجلا ةيشاح) .ناير وهو ةنحلا لخدي ىح هحور ضبقيف



 سي ةروس (١ نورشعلاو يئاغلا ءرخلا

 قيرط يأ يِ) ِميِقَتَْسُم طارِم هلبق امب قلع لع م د َنيَسَوَمْلا نيل ادم يقلل
 ةشسلا :هلارافكلا لوقلا در. هريغو مسقلاب ديكاتلاو .ىدهلاو ديحوتلا :كلبق ءايبنأل
 َرَِسِل .نآرقلا يأ رّدقم أدتبم ربخ .هقلخب (5) مِحّرلآ هكلم يف ٍزيِرعْلأ ليَ ."الّسْرُم
 موقلا »يآ م ايه نمز يف اورذذني مل يأ ْمُهْوآَباَعَرِذنَأ آم "ليزنت"ب قلعتم اّمَوَق هب
 22) َنوُيْؤُي ال مهف : مِهَرتكأ ّىلَع بجو ُلْوَقْلَاَقَح َدَقَل .دشرلاو نامبإلا نع جز َنوُلِفََع
 ديلا عمجي لغلا نأل ؛يديألا اهيلإ مضت نأب ٌالَّلْعَأ حهقَسَعَأ ف اَنلَعَج اَنِإ .رثكألا يأ
 . نييحللا عمتجم وهو :نقذ عمج ناَقْذألا ]إ ةعومجم يديألا يأ َىِهَف قبدلا ىلإ

 تل

 الاح نوكي نأ زوجيو .ديحوتلا ةقيرط يأ ؛ميقتسم طارص ىلإ اولسرأ نيذلا نم يأ «نيلسرملا يأ :هلبق امب قاف
 .لوصوملا ريمض نم ةفصلا يف نكشسملا نم وأ ني يبلا ىلإ عجارلا رورحملاو راحلا يف نككتسملا نم
 يئاسكلاو ةزمح ةءارقو .عفرلا ةءارق ىلع اذهو «ميحرلا زيزعلا ليزنت اذه يأ :خل! أدتبه ربخ (نيلامكلا ريسفت)
 قابو ."حدمأ" ب وأ «هلعافل فيضأو .اليزنت نآرقلا لزن يأ ردقمل اقلطم الوعفم بصنلاب صفحو رماع نباو
 (ىمنركتلا رييضتإ ..خل] ةهيلإ ةرآشإلا ترم امك عفو
 يأ "اموق"ل ةفض ةلمجلاف كك ائيبن لبق ين مهيلإ ثعبي مل اشيرق نأل ؛ةيفان "ام" نأ ىلإ هب راشأ :اورذني مل يأ
 هرذنأ ام يأ ءردقم نيهحجولا نيذه ىلع دئاعلاو «ةفوصوم ةركن وأ ةلوصوم افوك حصيو .اورذني مل اموق

 يذلا اموق رذنتل :ريدقتلاو ,"رذنت"ل يناثلا لوعفملا ىلع لحما ةبوصنم اهتفصو وأ اهتلصو "ام" نوكتف ؛مهؤابأ
 (لمجلا ةيشاح) .مهؤابآ هرذنأ اباذع اموق رذنتل وأ «باذعلا نم مهؤابآ هرذنأ

 .ببسملا ىلع ةلخاد ءافلاو ؛نولفاغ مهف اورذني مل يأ «ةيفان "ام" نوك ريدقت ىلع يفنلاب قلعتم :خإ مهف

 ةلخاد ةيليلعت ءافلاو ,نولفاغ مهف مهرذنتل ؛مهيلإ كانلسرأ يأ .ىرخألا هوجولا ىلع "نيلسرملا نمل كنإ' :هلوقبو
 ١١(. 9 :دوه) 4َنيعَمْجأ سانلاو ةّنجلا نم َمْنِهَح ندمان :هلوق وهو يأ :لوقلا (نيلامكلا ريسفت) .ببسلا ىلع

 تافرحت زم ةمسلللاو ضر لسالمو ؛لامآلاو ينامألا لالغأ يه :يدنبشقنلا لاق :خلإ الالغأ (نيلامكلا ريسفت)

 (نايبلا حور) .ةيميهبلا تاوهشلاو ؛ةيمهولا تاذللا نم اهيلع بترتي امو عةيندلا ايندلا

 نود قنعلا يف نوكي لغلا نإف ؛عقاولل نايبو .يديألل "يه" ريمض نأ يتأيس امل ديهمت :قنعلا ىلإ ديلا عمجي
 ةلالد الف الإو ءمهيديأ يف :ام سابع نباو .مفاعأ يف انلعج انإ :هن#ذ دوعسم نبا ةءارق هيلع لديو ,يديألا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ظفلل



 سي اةروس ١ نورشعلاو ئباغلا ءزجلا

 كم 1 دام هن 5 ١ ِ :١ : دين 3 7 ,
 دارملاو . ليثمت ادهو .اهضفح نوعيطتسب هيا ءممهسوةر ل وعفار 4 نوحمقم مهف

 نِمَو ادس ميديا ٍنيِب نِم اًملعَحَو .هل مهسوؤر نوضفخي الو «ناميالل نونعذي ال مهنأ
 فب ماع

 ا 4 دك د
 ليقف 5 و نيعضوملا ف 5 اهمضو نيسلا حتفب اَذَس َمهِفلَخ

 لادبإو 1 نيترمشا .ق ةسحعلل رتب هت ده ُمِيَلَع ٌءاَوَسو .مهيلع ناَمإلا قرط دس اضيأ

 تو عااس هااع معاه ا هضم ااا ا ءانهليهستو افلا ةيتاغلا

 ضغو ءهسأر عفرف يور اذإ حماق وهف ريعبلا حمق :لاقي ءهرصب ضغو هسأر عفر يذلا :حمقملا :نوحمقم

 نآل اذهو «ناقذألا ىلإ ةلضاو لالغألا .نأ ةانعم :يرشخمرلا لاقو :خإ نوعيطتسي ال (نيلامكلا ريسفت) .هرضب

 ىلإ ةقلحلا نم اجراخ دومعلا سأر اهيف ةقلح «نقذلا تحت هيفرط ىقتلم يف نوكي للغملا قتع يق يتذلا لغلا قوط

 (نيلامكلا ريمسفت) ناسا ءيطأطي الو«فدلا

 ال ولغم هيلإ مضوصو مدعو عقحلا ىلإ مهافتلا مدع ل مههبشف ءلغ كابرش سيلو ؛ةيليثغ ةراعتسا يأ : ليث اذهو

 ىلع نايح وبأ هلمحو .هل يسب الو ناميإلل نونعذي ال مهنأ دارملاو «هفادق امو هفلخ امل رظني الو ءتفتلي ال

 هلوقل نايبلاك هنأب ههيحوتو «نيبلا ف ايبنحأ نوكي نأ هيلع دروف هيف ليثمت ال ةقيقخ ةنأ ىلع «ةرخآلا ف مها وحأ
2 

 ادمحم ىأر نئل فلح لهج ابأ نأ نيتيآلا لوزن ببس يف درو ام لوألا ديؤيو :ليق ."مهرثكأ ىلغ لوقلا قح"
 ع

 ىلإ داع املف هدي تيلش و «رحملاب هدب ةقضل هعفر املف هغمديل ؛ا رجح هعم و أم وي ةاتأف فسار نخِض ريل

 هنأ ىفخي الو .هرصب ىمعف «يلصي وهو هاتأف ءرجحلا اذهي هلتقأ انأ :رخآ يموزخم لاقف «رجحلا طقس هباحصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .نيهجولا ىلع قبطني
 ردضصنم ح وتفملا :ليلخلا لاقو .ناتغل امهو :نيعضوملا يف نيقابلل اهمضو.. صفح صفحو ىلعو ةزهح- نيسلا حتفب :اذس

 اضيأ لي ايثمت ءوضلابف - هوحنو لبجلاك - هللا قلخم ناك امو .حتفلابف تاسنالا لعفب ناك ام :ليقو .مسا مومضملاو

 يب مهفلح ام الو مهمادق ام نورضبي ال :مهراضبأ ىظغف «نادس ملف طاح نمااويبش «يهيلع كاقألا قرط كي

 : يدهازلا" يف لاقو. :ادس (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هتايآ يف رظنلا نع نوماعتم منفورصبت الو مط لمأت ال نأ
 .رجاخلاو لبجلا :ديسلاو : "سوماقلا" .قاو هي و :لبجلا ةدنسلاو

 يأ :اضيأ ليث (نايبلا حور) . قعمع امهالكو ؛ءمضلاب نوقابلاو ؛حتفلاب صفح أرق يأ :اهمضو نيسلا حتفب

 عا رطلا هيلع تدس نم لاب هنم مهعنمو مهيلع ناعإلا ا بالام نب مي كا دب

 هيا" "ب «هلبق ام ةجبتن اذه :خاإ مهباع عءاوسو (يواضلا ةيشاح) .ةدوصقلل ىدعهي ال ذلك نأ عماجب ءهرصب

 ؛مهرفأ ةقيقحل فشكو 2 هل ةيلست وهو ءمهاعإ مدع يف ءاوس همدعو كراذنإ ئعملاو ءءاوتسالل نايب "نونمةي

 (يواصلا ةيشاح) .اهتبقاعو



 سي ةروس ا نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 ىو :تارقلا ركل َعَبْن نم كراذنإ عفني ٌرْذَنَت امْنِإ ( 5-0 ١ َنوُميؤُي ال مهزِذت َمَلْمأ

 07 .ةنحلا وه 2 ريم خاوتي هرب هرب لو فاس بقلوب َنَمحَّرلآ

 ؛رشو ريخ نم مقايح يف أوُمَّدق ام ظوفحملا حوللا يف ُبْئَكَنَو ثعبلل ثعبلل ملا

 هنكيصخأ هرسفي لعفب هبصن ِءْىَ َلُكَو مهدعب هب ناسا ام َجُهَرَتاَءَو هيلع اوزاجُيل
 لَم مش لعجا َبِرْضَآَو .ظوفحلا حوللا وه هنّ بناتك (2) ٍنيِبُم ِماَمِ ىف هانطبض

 نم :لامعشا :لدب هرخآ ىلإ اَهَدآَج ْذِإ ةيكاطنإةّيزَهْلا تاق لوعفم بشعأ لوأ ل

 ايه ِنْيَتْنا ميل اقلمزأ ْذِإ ..يسيع لسوب سأ كو نولي "ةيرقلا يناحضاا"

 ثلاثي نينثالا انيوق ديدشتلاو فيفحتلاب اَنَرَّرَعَف خلإ لوأل "”ذإ" نم :لدب هرخآ لإ
 خه لق نع نع

 .. يش نع حلا لّرفأ امو اَنلِْم ريك ل يشد آم آولاق © ١ َنوُلَسرم مكي انإ وَلاَ

 نم ضقني .نأ ريغ نم ءاّه لمع نم رحأو .ءاهزحجأ هلق ةنسح ةنس نس نم 2 يببلا لاق :مهدعب هب ناسا اه

 هاور .ائيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم ءاه لمع نم رزوو ءاهرزو هلف ةئيس ةنس نس نمو ءائيش مهروجأ
 .مهل الثم ةيرقلا لهأ لثم لعجا يأ «ايناث الوعفم "الثم"و ءالوأ الوعفم يضاقلا هلعجو :كاث لوعفم .ملسم

 .امهريغ :ليقو ءسلوبو انحوي امهو :نينثا (نيلامكلا ريسفت) .لوألا نع نايب لدب يناثلاو ؛دحاول دعتم وه :ليقو

 .سنويو ىيي امهو :'يواضيبلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت
 نوعمش وه :ثلاثب (نيلامكلا ريسفت) .هب ززعملا ركذ دوصقملا نألو :هيلع هلبق ام ةلالدل ؛لوعفملا فذحف :انيوق

 ةاسسلا لي هسقر كعب الع سبوع ةقفيلع ناك دقو«ةييراوحلا يقر اضيأ ةريخصلا نروهغ دل لاقيو «رافسلا

 نم اوناك :ليقو «ىلاغت هللا مهلسرأ السر ءايبنأ اوناك :ليقف قثالقلا نيلسرملا ق فلتخا :"ةلمكتلا" ق لاق

 فاضأ هرمأ نع مهايإ هلسرأ ناك امل نكلو ؛ةروكذملا ةيرقلا لهأ ىلإ ميرم نب ىسيع مهلسرأ «نييراوحلا

 (نايبلا حور) .هيلإ لاسرإلا
 ابيبح ايأر ةنيدملا نم ابرق املف «نينثا تع ىسيع مهيلإ لسرأف :مانصألا ةدبع اوناك مهنأ كلذو :خلإ انإ اولاقف

 هل ناك و «صربألاو همكألا ئربنو ءضيرملا يفشن :الاقف ؟ةيآ امكعمأ لاقف «هاربحأف امهأسق ءامنغ ىعري راجنلا

 ؛كلملا ىلإ امهثيدح غلبو ؛قلخ امهيديأ ىلع يفشف «ربخلا اشفو ءراجنلا بيبح نمأف «ءأربف هاحسمف ضيرم دلو
 - امهسبحف ءامكرمأ يف رظنأ ىح اموق :لاق ؛كتلآو كدجوأ نم معن :الاق ؟انتفآ ىوس هلإ امكلأ :امه لاقو



 سي ةروس ١؟/ نورشعلاو ئباثلا ءزجلا
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 ماللابو هب ديكأتلا ديزو .مسقلا ىرجم راج ُمَلَعَي اَنَْر أولاق 2: َنوُبذكت الإ ْرْثنأ نإ

 «كلملا كل هولصوأو عهب اوسناتما يح كلملا باحصأ رشاعو ءاركنتم لحخدف «ن وعش وذاع ىسيع ثعب ٍ 3

 نم :نوعم# لاقف امهاعدف ءال :لاق ؟هنالوقي ام تعمس لهف «نيلجر تسبح كنأ تعمم امو هل لاقف دب نسلنأف

 ام مكحيو ءاشي ام لعفي :الاق ءازجوأو هافص :لاقف ءكيرش هل سيلو (عء يش لك قلح يذلا هللا :لاق ؟ايكلس رآ

 .نينيعلا سومطم ملعب اعدف [كلملا ئمتي ام :الاق ؟امكتيآ امو :لاق عديري

 :نوعمش هل لاقف ءامهب رظني نيتلقم اتراصف «هيتقدح يف اعضوف نيتقدنب ذخأو ءرصب هل قشنا يح ىلاعت هللا اوعدف

 رصبت ال انتطآ ءرس كنع ىل سيل :لاق ؛فرشلا الو كل نوكي تح ءاذه لثم عنصت ىح كتهآ تلأس ول تيأرأ

 ةعبس ذنم تام مالغب اوعدف ؛هب انمآ تيم ءايحإ ىلع امكهلإ ردق نإ :لاق مث عفنت الو رضت الو ؛عمست الو

 تحتف :لاقو ءاونمآف ؛هيف متنأ ام مكر ذحأ انأو ءرانلا نم ةيدوأ ةعبس ف تلخدأ نإ :لاقو ماقف اوعدف «مايأ

 نمآف ةددستن هيف رك لق هل وق نأ ن وعش ىأر املف «ناذهو ن وعش :ةيالغلا ءالؤمل عقشي اباش تيبارق ءامسلا باوبآ

 ”ووعسللا يبأ" / داز الإ "دوعتسلا ل "”يواضيبلا" ُْق انك ءاوكلهف ليربج مهيلع حاص نم هب , نمو ءعمج ُِق

 نتم مهوكرو جاجللاو ؛ءانعلا يف مهيدامت ةياكح هيف رصتقا ثيح ؛ميركلا مظنلا قايس هدعاسي ال نكلو :هيلع

 ؛ةيفخلا قيرطب كلملا ناميإ نوكي نأ الإ مهللا ؛ءبيبح ىوس دحأ نمؤي نمم هيف ركذي ملو :جاجحلا يف ةرباكملا

 (هنم اصخلم) .هئلم ةاتع نم فوح ىلع

 هاكح امك- طقف كلملا نمآف :"نايبلا حور" ةرابعو ءهريسفت يف يدهازلا مامإلا مالك مالكلا اذه ديؤيو

 بعك و هيثم نب بهو لاقو .ةراجحلاب لسرلا اومجحرف هموق رهف و .ةئلم ةاتع نس فاوخ ىلع ةيفحخ - كريشقلا

 ( هنم اصخلم) .مهلتقو لسرلا بيذعت ىلع هموقو وه اعيمج اورضأو (ابضيأ كلملا رفك لب : رابحألا

 انإ' هلوق وهو "هلبق ام ىلع" :هلوقو .مسقلا هب باجي امن باجي هنأ يفو هب ديكأتلا ف يأ :مسقلا ىرجم راج

 ؛تارم ثالث هددعتل يأ "راكنإلا ةدايزل" :هلوقو .ةلمجلا ةيمشاو "نإ" :طقف نادكؤم هيف ذإ ؛"نولسرم مكيلإ

 ديكأتلا ديزو يأ ءاط ةفص يأ ءماللاب قلعتم "لإ وكيلا انإ ف" :هلوقو ."انلكع رشي لإ جيتا ام" :اولاق تيع

 يف ماللاب ديكأتلا ديزو يأ «ماللاب هقلعت ثيح نم "ديز"ب قلعتم وأ « "خلإ مكيلإ انإ" :هلوق يف ةنئاكلا ماللاب
 (انخيش) ."خلإ مكيلإ انإ"

 لوألا نآل :تلق ؟اريعآ "نولسرمل مكيلإ انإ"و:ءالوأ "نولسرم مكيلإ انإ'" :ليق مل تلق نإف :"فاشكلا" ةرابعو

 نأ ؛ىلوألا ةرملا يف اودكأ مهأ نم "حاتفملا" يف امل فلاخم اذهو خل راكنإ نع باوج ىناثلاو «رابخإ ءادتبا

 قرش ملا هيلإ صهذ امو .ديكأتلا اوداز مهبيذكت ِِق اوغلاب املف «ةلاقملا داحتأل ؛تلاغلل بيذكت نينبالا بيذكت

 مامتهالاو ءانتعالل اهيف ديكأتلاف «ىلوألا ةرملا يف مهل بيذكت الو رابخإ مهنم قبسي مل ةثالثلا عومجم نأ ىلإ ارظن

 (لمجلا ةيشاح) .ربخلاب



 سي ةروس ١ 00 نورشعلاو يباثلا ءزجلا

 29 ٌتييْمَلآ غلبلا الإ ائيلَع اَمَو 9 َنوُلَسَرْمَل ْرْكَيَلِإانإ يف راكنإلا ةدايزل ؛هلبق ام ىلع

 ءايحإو «ضيرملاو صربألاو همكألا ءاربإ يهو ؛ةحضاولا ةلدألاب رهاظلا نيبلا غيلبتلا

 اوُهفمَرَيَل مسش مال ني مكيبسب انع رطملا عاطقنال 8 انمءاشت اًنّريطت انِإ أَوناَق .«كيبملا

 كفك مكموش مزيطاولاق .موم جو ملأ ِثاَذَع اَنْي ركتُمَيَلَو ةراحشلاب هتعمل
 5208 .ليهستلاو قيقحتلا اقزمه فو ؛ةيطرشلا "نإ" ىلع هلو ءاهفتسا ةزمه نبأ

 نأ نومعزي اوناك مهإف ؛ريطلاب لؤافتلا ريطتلا لصأ :انريطت انإ .ةحضاولا ةلدألاب ديال يأ :ةحضاولا ةلدألاب

 رئاطو :"راتخملا" يفو .'هداز' «هب مءاشتي ام لك يف لمعتسا مث ءرشلل ببس خرابلاو «ريخلل ببس حئاسلا رئاطلا
 الإ رمأ ال :لاقي امك هللا ريط ط الإ ربط ال ا رم مسالا اضيأ ريطلاو ءهدلق يذلا هلمع ناسنإللا

 مسالاو ؛ءيشلابو عيشلا نم ريطتو .هّللا ريط :لقت الو ؛كرئاط ال هللا رئاط :لاقي::تيكسلا نبا لاقو . هللا رمأ

 هلوقو «"ةريطلا هركيو لأفلا بحي ناك هنأ" :ثيدحلا يفو ؛يدرلا لأفلا نم هب مءاشتي ام وهو :ةبنع نزوب ةريطلا

 (لمجلا ةيشاح) .مغدأف "انريطت" هلصأ ٠ (47:لمنلا) هُيَكَعَم ْنَمِيَو كب اَنْدّيطا اولاقإل :ىلاعت

 فو .ةريطلا هركيو لأفلا بحي ناك هنأ :ثيدحلا يفو ءموشلا انل لصح يأ انمءاشت :"لمحلا" يفو :انمءاشت

 نظلا نسح قيرط نم وه امنإ لأفلا نأ امهنيب قرفلاو ءريطتلا هركيو لؤافتلا بحي ةتْلَع ناكو :"نايبلا حور"
 .هاوس عيش ىلع لاكتالا قيرط نم وه امنإ ريطتلاو «هللاب

 ةتلع تفتلاف «ةديرب :لاق ؟يف اي تنأ نم :لاقف ءملسأ نبا ةديرب يقل ةنيدملا وخن اَتِلَع يلا هجوت امل :ربخلا يفو

 فورحلا ملع ةلمج نمو :"ربكألا هقف" حرش يف لاق نكل ءلهس يأ ؛حلصو انرمأ درب :لاقف هذ ركب يبأ ىلإ

 ءاج نإف ؛ةقرولا عباس يف اذكو «ةعقاو فورح ّيأ ةحفصلا لوأ يف نورظنيو هنوحتفي ثيح فحصملا :لاف

 .كلذ فالخب فورحلا رئاس يفو ءنسحتسم ريغ هنأب اومكح "مكالخشت" نم ةبكرملا فورحلا نم فرح
 ههركف ؛كلذ يف اوفلتحا ءاملعلا نإف ؛فحصملا نم لأفلا ذخأي ال :لاقو .هكسنم يف يمجعلا نبا حرص دقو

 ؛ىيعملا ىلع دمتعا هرك نم وأ لأفلا زاجأ نم لعلو .ىهتنا ؛هعيرحت ىلع ةيكلالا صنو ؛مهضعب هزاجأو مهضعب
 ناك اذإ لأفلا نأ :لضاحلاف .هترابع تهتنا «مالزألاب ماهفتسالا ئعم يف هنإف بلا فورح ربتعا همرح نمو

 حيحص ثيدح نه تبث امك زوجي ىلاعت هللا وه يقيقحلا رثوملا نأ ملعي لب ءارثؤم ةملعي الو هيلع دمتعي ال

 ريثك نبال ليهستلاو ءرماع نباو ةفوكلا لهأ ةءارق يهو .هلاح ىلع ءاقبإلا يأ :قيقحتلا اهزمه فو .ملسمل

 (نيلامكلا ريسفت) .شروو



 سيةروس نر نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 باوجو .متفوخو متظعو مَنرَكُْد ىرعحألا نيبو ءاهيهجوب اهنيب فلأ لاخدإو

 لل جيلا داو 2 ترفكو مت ريطت يأ ؛فوذحم 0
 تأ وحبا

 ا

 النخب دعشي ةعتم كلبلا 3 هلزنمو «ءلسرلاب نماآ دق ناك ءراجنلا بيبح وه

 لوألل ديكأت اوُعِبَتأ 2: َلَسْرْمْلآ اوُعبَتامَوَقَي َلاَق لسرلا موقلا بيذكتب عمس امل

 :لاقف ؟مهنيد ىلع تأ هل ليقف 7“ َنوُدَتِهَم مهو هتلاسر ىلع ارجأ َركلَعَسَي ال نَم

 ءاهيضتقم دوجوملا هتدابع نم يل عنام ال يأ .ىئقلخ جيجي باي نا رغم
 در حوو#

 .مكر يغك مكيزاجيف «توملا دعب م نوعَجم هيلا كلذك متن

 ام اذه هل طرشلا باوجو (نيلامكلا مسفت) .نولاقو ورمع يلا ةءارق ليهستلا عم فلألا :خلإ فلأ لاخدإو

 ا كلا ةباججا 1! سن ع اهفتسال 2 ثا .لطاتعا ممتعلاا اذا هنأ | :
 هطرشلا ةباجإ ىلإ سنوي بهذو ,ماهفتسالاب باحتي ا طرش عمتجا اذإ هنأ وهو «هيوبيس هيلإ بهذ

 متن لب كلذك رمآلا سيل نيا .عؤشلل اببس ريك ذتلا نوك نم طرشلا هيضتقي امع بارضإ :توفرسم موق متنأ لب

 سابع نبا لاق :خلإ راجنلا بيبح وه (يواصلا ةيشاح) .كلذل مكمؤشف ,نايصعلا يف فارسإلا مكتداع موق

 تس امهنيبو ا يبلاب نمأ نمم وهو .مانصألا تحبني ناك و ؛راجنلا ليئارسإ نب بيبح وه :دهاجمو لتاقمو

 امأو ؛هروهظ دعب الإ انيبن ريغ يبنب دحأ نمؤي ملو ءامهريغو لفون نب ةقروو ربكألا عّبُت هب نمآ امك ؛ةنس ةئام

 (لمجلا ةيشاح) .اريثك هروهظ لبق هب نموأف ائيبن

 2 5 عودعلا لود وهو عيرسلا يشم يععسلا ١ *”قانيبلا حور ةرابعو . يشملا ِق ةعرسلا : ولدعلا :اودع كيس

 ةهداعإب "”نيلس ملا" نم كك < ١ رتجأ مكلأسي ل نم" :هلوق :7 لا" ةرابعو :خا لوألل 2 . تنادرقلا"

 ءاعبات لب الدب هنومسي اللف الإو هرج فرح لماعلا ناك اذإ الإ كلذ نولوقي ال ةاحنلا :لاق خيشلا نأ الإ ؛لماعلا

 عون هيفو ءمهداشرإ ف فطلت :دبعاأ الل يل امو (لمحلا ةيشاح) .لماعلا ىلإ ةبسنلاب يظفللا ديكاتلا ديري هنأكو

 ؛رخألا ُِق هتثأ اه ريضن 8 ؛لوألا نم فذلَح ثتيح اك اتحا ةيآلا ّى نأ نسحألاو .مهقلاح ةدابع كلت ىلع عي رمت

 (يواصلا ةيشاح) .عح هج .أو نوعجرت هيلإو ,.مكرطفو ئرطف يذلا دبعأ ال يل امو :لصألاو



 سي ةروس ا نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 يع
 أ

 95 ٍي 5 #َ || اهب هع 2| 8 595 2 2 ا
 -هنود نم يفنلا وعم. ماهفتسا وهو (؛ مقرذنأأ 5 مدقن ام هنم نيتزمهلا يف ل

 اهومتمعز ىلا َجِهتَعفش ىَنَع نغت ال ٌرْضِب نمْحَّرلا نذري نإ امانصأ َةَهِلاَ هريغ يأ

 | 2 7 د د06 : اا عع تف مح 4 090 + ا

 623 نييم لدلَض ىفل هللا ريغ تدبع ذإ اذإ ىنإ . ةلأ ةفص 2: نودقني الو اعيش

 هل َليِق .تامف هومجرف ,يلوق اوعمسا يأ 729 نوُعَمَساَف ميري تنم + لإ بع

 0 َنوُمَلَعَي ىّوق تيم هيبنت هع واقر ابح اهلحخد :ليقو .ةقل لخل هتوم دنع

 يأ ءهِمَوَق ْىَلَع ائْلّرْنَأ ةيفان آَمَو (29 َنيِيَّركُمْلا َنِم ىنَلَعَجَو هنارفغب ير ىإ َرَفَغ اَمِب

 نك اَمَو مهكاالغإل ةكئالم يأ ٍءآَمَسلأ رف رادج ني هتم دعب ودعي نه بيبح

 مهب حاص دو هك الإ مهتبوقع تناك ام نإ .دحأ كالهإل ةكئالم 2 َنيِلْْنُم

 ك1 1 ]1 ]1 ] ] ]ز] ]زي “6 .نوتيم نونكاس )9 َنوُدِمدَح جه اَذِإَف ليربخ

 قيقحتلا نأ مدقتو «ةعبرأ تاءارق همالك يف مدقت يذلاو :"خلإ مدقت ام" بيكرتلا اذه نم يأ :هنم نيتزمهلا يف

 ؛كبنذ نم ئنوصلخي ال يأ ءصيلختلا :ذاقنإلا :توذقني الو (لمجلا ةيشاح) .اضيأ انه أت ةسمخلاو ,ةسمخ اهأ

 ال :هلصأ نأل ؛بارعإلا نون فذح مزجلا ةمالعو "نغت ال" ىلع فطع وهو رهاظلاو ؛ةرصنلاب هوركملاو ررضلل

 نبا نعو :تامف هومجرف (نايبلا حور) .مهردق ءافتناو وع يف ةغلابم صيصخت دعب ميقا رهو نين

 خم اوؤاش فيج ةسلا قف نوعرس ءانهشلاو :ديوش ف "نجل نيغملا مك هلوقو .راجنلا بيبحلا يأ :هل ليق

 اماركإ هولتق امل كلذ هل ليق :خلإ هتوه دنع (لمجلا ةيش ةيشاخ) .ةننلا ىلإ ىلاغت هللا هعفر هلتقب اوم* امل :ليقو .توملا نيح

 نأل ؛ةيآلا مظن يف هل ظفل ركذي لو ءنسحلا هلاق «ةنحلا ىلإ هللا هعفر هلتقب اومه امل :ليقو .ءادهشلا رئاسك عسا
 يأ ."تامف هومجرف" :هلوق ىلع فوطعم "ايح اهلخد :ليقو" :هلوقو .مولعم هنإف ؛هل لوقملا نود لوقلا نايب ضرغلا

 هللا ةعفر هنأ ؛ىسيعل عقو امك هل ًاماركإ ايح ةنجلا هلخدأو ؛مهنيب نم هللا هعفر هلتقب اومه امل لب هنم اونكمتي مل

 دح ىلع «لاثتما رمأ ال نيوكت رمأ "ةنحلا لحدا" :هلوق يف رمألا يف هيلعو «ةدانق هلاق لوقلا اذهو ءءامسلا هنكسأو

 (لمجلا ةيشاح) .اعيرس ةنجلا هللا هلخدأ نيعملاف "انخيش" .خلإ نوكيف نك هل لوقي نأ :هلوق

 (كرادملا ريسفت) .يىل رفغ يذلاب وأ ىل يبر ىرفغمب يأ :يل رفغ امب



 سي ةروس ”١7 نورشعلاو ثلاثلا عزجلا

 17 هدش يهو .اوكلهأف لسرلا اوبذك ن : مث مهوحنو ءالؤه قيما لق وقت

 9و ءزهتسد هب أوُناك الإ ل وُسر نم مهيِتأي ام يرضحاف كناوأ اذه يأ ءزاحي اه ٌةادنو
 مهيَنْأَي امن لوعفم يعفم نع ةيلاحع ةلمح"

 ةنع سسملا ءمهك الهإ ل قدما «مهئازهتسا ىلع ةلامجشال ؛انإيبس نايبل قوسم

 يأ : ىف رمت ماهفتسالاو عسر فس" :يبلل نولئاقلا ةكف لهأ أ انوا .ةرسحلا

 انإ :نئيعملاو (لمعلا نع اهلبق امل ةقلعم ءاهدعب امل ةلومعم اريك ئعمت ةيريمخ اوملع

 َنَوْعَجَرَي كك نييكملا يأ مهل ةيكليسملا ف يأ مم ههآلا نوُرقْلا تح و اريثك مُهَّلَبَ اكّلهأ

 ةكف لقأ كل

 ةيفان نإَو .روك ذملا ىنعملا ةياعرب ,هلبق ام لدب هرخآ ىلإ "هفأو' ؟م نوربتعي الفأ 59

 05ظظظ5ذز1515]]1 1 ا نعم ديدعتلاب امل !دديح ىئالطا لك يأ لك هفمع رأ
 ريما ٠ نباو ةزصخاو مصاعل

 اذهو «نييذكملا رافكلا سينجح يأ سلا في رعتل "ةالعلا" قف ماللاو كلألا .ن أ لل ةراشإ هيف :خإ مهوحو ءالزؤه

 قع قا'كتلذرو يلا ظافلألاك .نوكت كقايح.و ,مهمرح ميظعتل ؛ةراعتسا هللا نم وأ نونمؤملا وأ ةكنكاملا نع نيمحملا

 ل نعم افلا . لطول قف سفن دابعلاب دار ١ :ليقاو خل | ! ئمتلاو بجعتلاو هب رخخسلاو نايسبتلا 0 كح ضلاك هللا

 لوعفم «ةيربح "مك"و .قلعي ال اهأل ؛ةةيرصب آل ةيفلخ ةيورلا اولعج .ةيفلع "آر" :خلإ اوري ملأ ( لمجلا ةيشاح)

 (يواضلا ةيشاح) ."مك"ل نايب "نورقلا نم"و :"انكلهأ" ل فرظ "مهلبق"و ؛مدقم "انكلهأل

 ام لب اهلبق ام اهيف لمعي ال ةيربخ تناك اذإ افأل ؛"مك" يف الماع سيل "اوري" نأ ىلإ ةراشإ :خ! اهدعب امل ةلومعم

 ام رخآ ىلإ ةيماهفتسالا بهذم ةيربخلاب اباهذ لمعلا نع "اوري" وهو اهلبق امل ةقلعم يهو ."انكلهأ" انه وهو ءاهدعب

 (لمجلا ةيشاح) .اريثك ةقباسلا ممألل انكالهإ يأ انكلهأ انأ اوملع دق يأ "انكلهأ انإ ئيعملاو" :هلوقو .هركذ

 (قيلامكلا ريسفتاو .؟اقيبنالا 7 نأل ؛امترادضل اهلبق ام اهيف لمعي ال «ةيربخ تناك نإو "مك" نأل يأ :اهدعب ام

 اوملعي مل ي يأ ؛قيعملا ىلع "انك " قيبغ ل لال يأ :هلبق ام لدب (نيلامكلا ريسفت) .ةيلوعفملا ىلع بصنلا ل ْ يف :خلإ مهفأ

 ةلمحلا يأ :هلبق امث (نيلامكلا ريسفت) .مهيلإ نيعجار ريغ نيكلاملا يأ مهنوك «ةقباسلا ممألاو ةيضاملا نورقلا انكالهإ ةرثك

 م اريثك مهلبق انكلهأ انأ اوري مل يأ :روكذملا ىنعملا (نيلامكلا ريسفت) .نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك يهو هلبق ىلا

 ىلع يأ :ةيفان إو (نيلامكلا ريسفت) .ءالؤه ىلإ نيلدل خ عوجر مدع اوري مَ يأ ئيالؤه ىلإ مهعوجر مدعو :نورقلا

 نم:لدب: نيوسلاف :قئالخا لك يأ (نيلامكلا ريسفن) ."امل' فيفخت ريدقت ىلع ةليقثلا نم ةففخمو "املا ديدشت

 (نيلامكلا ريسفت) .ةففخم افوك ىلع "نأ" مساو ؛ةيفان "نأ" نوك ىلع ًادتبم هيلإ فاضملا



 سي ةروس فق نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 ” ةيفانلا نكن ف ةففخملا نعي

 مدقم ربخ * دعسلا ىلع ياو .ناث ربخس «باسحلل مخ 2: نورّصحم مهثعب دعب فقوملا
0 

 ططاك كح تيان أديم ععاملاب اهرقيوشأ دود از تقيفعتتلاب ةعيملا سرا

 #7 رب 3 05 د 2 22 راو

 َنِم اَهيِف اًنًرِجفَو يبتعاو ليم نم نيتاسب نتج ايوا 2: َنوُلَكَأَي ُهَنِمَق

 نم روك ذملا رق نما ضل هيتس ايئاساو ٠ .اهضعب يأ 22) نوُيعلا

 :هلوقل فرظ :انيدل .اضيأ حراشلا هنيب امك ءهل ناث ربخ "نورضحم"و "لك" وهو أدتبملل لوأ ربخ يأ :أدتبملا ربخ
 ضرألا" :ىلاعت هلوق وه أدتبملاو يأ :مدقم ربخ (نيلامكلا ريسفت) .عيمجل افرظ هنوك زوجو هيلع مدق ”نورضحم'
 .رمضم.ةقلعتم يهو «"ةيآ"ل ةفص "مهلا 3: . "اهانييحأ ةتيملا

 رخأ ثيح (حراشلا عينص نم ردابتملا وهو اتعن نوكي نأ لمتحيو ءرهاظ وهو فانيتسالا لمتحي :خلإ اهانييحأ

 نوكي نأ زوجيو ,"ضرألا" ربخ نوكي نأ زوجي "اهانييحأ" :هلوق :"نيمسلا" يفو ."انخيش" ؛"خلإ هنع ًأدتبم" هلوق
 نوكي نأ "خلسن" فو "اهانييحأ" ف يرشخمزلا زوجو سن اروع "9يأ" ادفع اهاتلطجاة] ؟ىشرألا" نه لاح

 ةركنلا ةوقف ىف امهق :ةيضشحلا "لاا فيرغت هنأل ؟؟لاك'ت .نيفرعف اناك نإو «ليللاو .نضراللا نيتفبص

 عنيلامكلا ريسفت) .ةينايب لعجي دقو ةيضيعبت "نم" نأ ديري :اهضعب (لمجلا ةيشاح

 دق ريمضلا نإف ءاهلمشيل ؛روكذملاب اهوأف «بانعألاو ليخنلا يأ ءاهرمث رهاظلا ناك :هريغو ليخنلا نم روكذملا
 يأ .ةلوصوم اهفأ :اهدحأ ءهحوأ ةعبرأ هذه "ام" يف :خإ هتلمع امو (نيلامكلا ريسفت) .ةراشإلا مسا ىرحب يرخي

 لعافلا لب مه هولمعي مل يأ «ةيفان اهنأ :يناثلاو .اذه ىلع زوجت هيفو «ةحلاعملاو سرغلا نم مهيديأ هتلمع يذلا نمو
 لمع نمو يأ «ةيردصم امكأ :عبارلا .ةلوصوملا يف يذلاك اهيف مالكلاو ؛«ةفوصوم ةركن اهنأ :ثلاثلا .ىلاعت هللا وه هل

 (نيمسلا ريسفت) .ةفوصوملا وأ ةلوصوملا نعم ىلإ ىيعملا دوعيف «هب لوعفملا عقوم عقاو ردصملاو ؛مهيديأ
 "ام" ف: «سبدلاو ريصعلاك نم ذختي اه دارملاو ةرمثلا ىلع فطغع "ةهيديأ هتلمع اهو" :"بيطخلا" ةرابعو

 ةيفانو «"هتلمع" نم ءاملا فذحب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح ةءارق اذه ديؤيو ءمهيديأ هتلمع يذلا نمو يأ «ةلوصوم

 راألاو نويعلا دارأ :ليقو .اهيف مهل عنص الو :مهيديأ اهلمعت لو ةلومعم اهودجو يأ ءاقابثإب نيقابلا ةءارق ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .ليئلاو تارفلاو ةلحد لثم «قولخم دي اهلمعت مل لا



 سي ةروس ظ ظ ليي نورشعلاو ثلاثلا ءرجا

 اهلك فانصألا ١ حوالى َلَع ىلا َنَحَبُس َنَحَبْس . ؟مهيلع ىلاعت همغنأ ع2 َنوُرَكْشَم الفأ

 اَمِمَو ثانإلاو روكذلا 0 اهريغو .بوبحلا نم ىضّرألا تبنت اًمِن

 يلا ةميظعلا ةردقلا ىلع و .ةبيجعلا ةبيرغلا تاقولخملا نم 72: َنوُمَّلَحَي ال

 نم ىرجت ُسْمْسلَاَو .مالظلا يف نولخاد ,تِ) َنوُملَظُم مه اَذإَف َراَبلآُهّنِم لصفن ُحَلَسَ
 َكِلَذ هزواجعي ال :هيلإ يأ اََلْرَفَمَسُمِل كلذك رمقلاو ءىرخأ ةيآ وأ مهل ةيآلا ةلمج
 .ء...................٠ َرَمَقْلاَو .هقلخب 20 م يلَعْلا هكلم يق زيزعلا ٌريدقت اهيرج يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .نوركشي الف ةمعنلا نوركذي الأ يأ ءردقم ىلع ةفطاع ءافلا :2إ نوركشي الفأ

 :.فئص فلأ رحبلاو ربلا :باود: :لاقي[(نيلامكلا ريسفتإ9 سانلا علطي مل امث ربلاو رحبلا يف ] :خإ تاقولخملا نم

 ؛هناكم نع فشكنو هليزن "خلسن" :" ف ةابضتبلا" قو "يتعركلا" يف ؛ امك هع ليزن يغأ نق لفت جدايللا موق

 وه يذلا راهنلا هنع ليزن يأ ؛"نع' نيعم. "نم" :هنم ."سوماقلا" يف امك عزنلا :خلسلاو .دلجلا خلس نم راعتسم
 (لمجلا ةيشاح) ."نوملظم مه اذإف" :هلوق بترت حصف «ليللا وهو لصألا رهظ رتاسلا لازأ اذإف هل رتاسلاك

 هب آ وأ ءاملل ةفص "يرجملا :هلوقاو اكتم و د :هلوقبا "ربحت" :هلوق ىلع فوطعم هنأ ىلإ ريشي :مه ةيألا ةلمحخ نم

 "كلذك رمقلا"و .ةضرتعم ةلمحلاف اذه ىلعو ءاربخ "ىرخحت" لعجي دقو «فوذحم هربخ أدتبم كلذ ىلع وهف «ىرخأ

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ةيف ىتأني الف بصتنلا ىلع امأو «عفرلا ةءارق ريدقت ىلع اذهو «ىرخأ ةيآ رمقلاو يأ

 رقتسي يذلا تقولا ىلإ كرحتي يعي ءنامز فرظ "رقتسم"و "ىلإ" نيعمب ماللا نأ ىلإ ريشي :هزواجتي ال هيلإ يأ
 ىلإ يهتنت ىح ريست اهإ :ليقو .ايندلا عاطقنا دنع ةمايقلا موي وهو هز واجتي ال ارارقتسا اهيرح عطقنيو عةيف

 اك
3 
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 «ةئاط ربل لاو يقيبعلا بالقنالا ةطقن وهو ؛فيصلا يف ءامسلا يف اهعافترا ةياف اهرقتسم :ليقو .عجري مث اهزانم

 يف امك هسفنب 55 يبلا اهرسفو ؛ناكم فرظ نيذه ىلع رقتسملاو ؛يدحلا لوأ دنع ءاتشلا يف اهطوبه ةياهنو
 شرعلا ناك اذإو : 'نايبلا عماج" بحاص لاق ."كانه دجستو بهذت" :لاقو ؛"شرعلا تحت اهرقتسم :"يراخخبلا"

 0 لاد رابخألا ضعب رهاظو :لاق .هب ملعأ هلوسرو هللا «شرعلا نم صوضخم ناكم رابتغاب اهتيتحتف ةطيحم ةرك

 نم نوكي ام برقأ رهظلا تقو نوكي ذئنيحف «ضرألا نم بناجلا اذه قوف ةكتالملا اهلمحي مئاوق تاذ ةبق هنأ

 ”ةةيلامكلا ريسقتالا# عولطلا يف 9و قة وكسب كيس دعب أ ليللا فستق قو « سرعلا

 رهش لكل نإ :ةيعفاشلا ةميأ نم يلمرلا لاق ؟رهش لكل دحاو رمق وه وأ ديدج رمق رهش لكل له فلتحا :رمقلاو
 (يواصلا ةيشاح) .دحتم هنأ ثيداحألا بلاغ نمو ءامكحلا مالك نم ردابتملا نكلو .اديدج ارمق



 سي ةروس ١ "ه6 نورشعلاو ثلاثلا ءزججلا

 ةينامث َلِزاَنَم هريس ثيح نم ُهنئَرُدَق هدعب ام هرسفي لعفب بوصنم وهو «بصنلاو عفرلاب

 نيثالث رهشلا ناك نإ نيتليل رتتسيو .رهش لك نم ةليل نيرشعو نامث يف ءًالزنم نيرشعو

 نوُجرعلاك نيعلا يأر يف هلزانم رخآ يف َداَع َْيَح اموي نيرشعو ةعست ناك نإ ةليلو ءاموي

 غَبنُي سمشلا ال .رفصيو سوقتيو قدي هنإف ؛قتع اذإ خيرامشلا دوعك يأ 2,ِميِدَقَل
 لبق يتأي الف راَبلآٌقِباَس ُلْيَلآ اَلَو ليللا يف هعم عمتجف َرَمَقْلآ َكِرَدُت نأ آن حصيو لهسي

 ....ٍكَلَق ىف موجنلاو رمقلاو سمشلا نم هيلإ فاضملا نع ضوع هنيونت ٌثُكَو هئاضقنا

 يأ «هدعب ام هرسفي نيقابلل بصنلاو «هانردق ربخلا وأ رمقلا مه ةيآو ءيلعو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل :عفرلاب
 يأ «يباثلا وأ لوألا لوعفملا يف فاضملا اورّدق لزانم هسفن رمقلا ريدقت حصي مل املو «لزانم هانردق رمقلا انردق

 هل انردق :ليقو .ةيفرظلا ىلع بوصنم :ليقو (١؟:رمقلا) 4ًانوُيَغ َضْرَألا اًنْدَجْفَو# :هلوق يف امك هلزانم انردق

 (نيلامكلا ريسفن) .لاضيإ و: فذح انههف:«لز

 يف بيطخلا هجرخأ ؛هريغو يضاقلا هصق امك يأ :الزنم .اجرب رشع ئالا ىلع ةموسقم :الزنم نيرشعو ةيناف
 خارمش عمج :خيرامشلا (نيلامكلا ريسفت) .اهنم دحاو يف ةليل لك رمقلا لزني :سابع نبا نع موجنلا باتك

 .اقيقد ريصي يأ "قادي" :ةلوقو. ."راعملا" قاذك :ءدق يأ "قفع اذإ" لوقو .بنع ةيلع دوقتعو قذع - ريبكلاب

 .سوقلاك ريصي يأ "سوقتيو' :هلوق

 لقي مل و «ماظنلا دسفيو «ناويحلا عفنو تابنلا نيولتب لخي كلذ نأل ؛ليللا طسو يف يأت ثيحب يأ :يغبني سمشلا ال
 عطقت ال سمشلاو ؛دحاو رهش يف كلفلا عطقي هنأل ؛عرسأ رمقلا ريس نأل ؛سمشلا كردي رمقلا الو :ىلاعت هناحبس
 ةيشاح) .هل ةنطلس ال نكلو ءاهريس يف سمشلا كردي دق سلقلاو ءرمقلا فردت اعلا ن ممشلاف «ةنس يف الإ اهكلف

 قيلي ىيعم نوكي دقو ءرخستو لهست نعم لامعتسالا يف نوكيف ءبلط نيعمب "ىغب" ؛عواطم هنأل ؛"”لهسي" (يواصلا

 رمقلا ناطلسو «راهنلاب سمشلا ناطلسف «هتقو يف اناطلس امهنم لكل لب ؛هرون سمطيو ليللا يف هعم عمتجيف ؛نسحيو

 (نيلامكلا ريسفت) .اهب رعشم امهركذ نأل ؛ركذ هل قبسي مل هنأ عم موجنلا ركذ :موجنلاو (نيلامكلا ريسفت) .ليللاب
 ىكح هنإ :"ةياهنلاو ةيادبلا" يف ريثك نب دامع لاق ؛هتك رحب كرحتت اهنأل ؛ىلعألا كلفلا كلفلاب دارملا :ليق :كلف ف

 كلف يف لك" :هلوقب كلذل لدتساو «ةريدتسم ةيورك تاوامسلا نأ ىلع ع عامجإلا دحاو ريغو يزوجلا نباو مزح نبا

 عامجإلا ىكح :رجح نبا لاقو ؛لزغملا ةكلف لثم هكلف يف :اُذ سابع نبا لاقو ءنورودي :نسحلا لاق «"نوحبسي
 حرش يف اذك «لدحلا لهأ نم ٌريسي عمج كلذ فلاخو «ةلدألا هيلع اوماقأو .عمج ةريدتسم تاوامسلا نأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .يالطسقلل يراخبلا حرش يف كلذ وحنو ءيوانملا فوؤرلا دبع ةمالعلل "ريغصلا عماجلا"



 سي ةروس ١ تورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 اَنلَمَح انأ انتردق ىلع َحُهل ًةَياَءَو .ءالقعلا ةلزنم اولْزُ غن وريسي مث يا قي دك ريدتسم

 2! ِنوُحَشَمْلا حون ةنيفس يأ كافل ىف لوصألا مهءابآ يأ ”مقايرذ" :ةعارق فو مير
 نفسلا نم هلكش ىلع هولمع ام وهو .حون كلف لثم يأ ءهِلثم نِّم مه اََقَلَخَو .ةولعلا

 الف نفسلا داجيإ عم َحُهقرُْت ْأَشَن نِإَو .هيف:20 َنوُبكَرَي ام ىلاعت هللا ميلعتب ءرابكلاو راغصلا

 ال يأ 25 2 يح 4 اًعَشْمَو 0 لإ ل وجني هج َنودقني جه الو مط ثتيعم رص

 تار .مهاجا ءاضقنا ىلإ مهقاذلب مهايإ انعيتمتو ءمحل انم ةمحر الإ مهيجني
 ني

 ٍٍق ريتا

 2: َنوُئَحرَت ركلَعَل ةرخآلا باذع نب ف او ريغك ايندلا باذع نم يد

 517-5 أو ىاكح يدك لاَ لاومألا 00 انيلعأوكونأَ ةباحصلا ِءارقف

 ىلع :فارطأ ال ؛ةريدتسم ريغ ةظوسيمقللقلا نأ رسنالا لوقلاو. ءرافشملا وع لوقلا ادع نأ ىلإ ةرابشإ :ريداجسم

 لوقنف حيبستلا هب حصي يذلا ردقلا اودارأ نإ :يزارلا لاق ؛لقاعلا ىلع الإ قلطي ال كلذ نأل ؛ءايحأ انأ ىلع لدي

 ف ىلاعت هلوق يف امك هيلع لدي ال لامعتسالاو «تبني مل كلذف رخآ ائيش اودارأ نإو ءهدمحب حبسي ءىش لك نأل ؛هب

 91١( :تافاضلا) كن ولكأت الأ :هلوقو (97 :تافاصلا) ؟َنوَقِطْنَت ال نك امي :مانصألا قح

 ءالقعلا تافصب اهفصو ىللاعت هنأل ؛نونلاو واولاب "نوحبسي" عمج :يفسنلا مامإلا لاق :ءالقعلا ةلزنم اولزن
 ,عفانلا 1 رهان دأب عمجباب دع دعس 6 3 نر اًاعفأ 2 00 اه نكي ١ ناو عكا ردالاو ةقييببلا ِه ةحاسلاك

 (ارصتخم لمجلا ةيشاح) . نيدضلا نيب َُك رتشمس ةير كلا

 .مهئابا بالصا يف مهو ءمهءابأ لمح هنأ رابتعاب حون ةنيفس يف اهلمحو ؛فراعتملا هانعم ةيرذلا : ليقو :حون ةنيقس يأ
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 أ :اورفك نيذلا (نيل ءلامكلا ريسفت) .ةر ءاجتلل مهل وتعبت يذلا مهذالوأ 12 ئيعملاو ءاقلطم نفسلا دا رملا :ليقو
-: 

 وركنأ ْعِبي ”"عناضلاب اورقك" :ةلوق' :ةضن ام هيلع "باهشلا" قو (ةوعسلا ىأ ريسفت) :ةكمن ةقدانز مهو ؛عناصلاب 5-5

 (لمحلا ةيشاح) كف سابع نبا نع يك هرم اذهو :طرابلا دوج ول نوركدملا ةلطعملا مهو هذ وحج ه



 سي ةروس ١1 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 رك
 ى2 5 : ب ت0 تق وي ١ 1غرف 2

 متنا ام نإ ؟اذه م. فتعم يف :همعطا هللا ءآَمَيْوَل نم ُمِحْنَأ مه مب ءازهتسا ًأَونَماَء َنيذلل

 مهرفكب حيرصتلاو .نيب .نيب :2) ٍنيُِم للص فالإ اذه مكدقتعم عم كلذ انل مكلوق يف
2 

١ 

 :ىلاعت لاق .هيف © نيقددص كنك نإ ثعبلاب ُدَعَوْلا اًذَه ى َنولوقَيَو .ميظع عقوم

 بهو جهدخأت ىلوألا ليفارسإ ةخفن يهو َةَدِحاَو َةَحْيَص ةَحيَص الإ نورظتني َنوُرطنَي ام

 54 تمغدأو عءانحلا ف ءاتلا ةكارح فلذقتا " نومصتخي' ةاضأ ,ديدشتلاب 2 وم
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 نأ يأ ةيرصوت ٌنوُعيِطَتَمي لف .اضعب مهصعب مصخب يأ : ةييرصوسلا نويفعي"

 هلداج اذإ همصحخ م
 1. ا 5 7 2 ش ١ 37 2 ٍِء 91 د 2م 80

 را

 يأ مه اَذِإف ةنس نوعبرأ نيتخفنلا نيبو «ثعبلل ةيناثلا ةخفنلا نرق وه جوسلا

 عادفإو ةءاهاو عاشه عام ةعفنف ها هوفر هداف هاف 2 تروليي هيَ لإ رويقلا ٍفاَدْج لَن َي د وروبقملا

 عنم ىلع لدي هنأل وأ ءيطعن ئيعمب. معطن وأ قافنإلا نم دارملا هنأل امإ ؟هلبق امل بسانملا هنأ عم "قفننأ" :لقي مل :لإ معطنأ

 دحأ ىلع ءاجو ؛"ول" باوج "همعطأ" :هلوقو ؛"معطنأ" لوعفم :هللا ءاشي ول نم (لمحلا ةيشاح) .ىلوألا قيرطلاب هريغ
 ريسفت) .(55:ةعقاولا) «اماطُح ُةاَنلُعَجل ُءاَشَن ب :وحن اللاب نوكي نأ حصف الإو ؛ماللا نم هدرخت وهو :نيزئاجلا

 الو عناصلا نوتبثي ال ةلطعم - امي سابع نبا نع يور امك - اوناك مهنأل ؛كلذب ديق امإ :مكدقتعم يف (نيمسلا

 هللا ةفيلشنم اسس يي بيسي مل نم هنأ :ئعملاف «شيرق دارملا :لاق نمو «هماعطإ نودقتعي

 (كرادملا ريسفت) .نينمؤملل مهباوج ةلمج نم وه وأ «نينمؤملا لوق ةياكح وأ مه هللا لوق :خلإ متنأ نإ (نيلامكلا ريسفت)
 دارملاو «راتخملا عناصلا دوجول نوركنملا ةقدانزلا انه دارملا نأل ؛رافكلا يعون فالتال ةراشإلا وهو :ميظع عقوم

 .اوبرقيل ؛مانصألا نودبعي موك عم «ىلاعت هللا دوجوب نوفرتعملا شيرق رافك "خلإ اوري ملأ" :هلوق يف قبس اميف مه؟

 .ةزمح ريغ مهادع نمل هتربسك و ؛ماشهو شروو ريثك نبال ءاخلا حتف عم :رثكألل يأ :ديدشتلاب لمعلا ةيشاح

 .لقن اذكه «نوعيابتي مهقاوسأ يف يأ :عيابتو (ن :يلامكلا ريسفت)

 عمجي هللا نأب :بيحأ ؟تقولا كلذ يف نوكي ن نأ :ليق نإف .ربقلا وهو :ثدح عمج ثادحألا : "سوماقلا" يف :روبقلا

 (نايبلا حور) .هثدج وهو د كلذ نم ج ريف «هيف ربقأ عضاوم ف تيم لك ءازجأ



 سي ةروس يع نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 لعف ال ردصم وهو «انكاله اَئَلّيَو هيبنتلل ب :مهنم رافكلا يأ أوُلاَق .ةعرسب نوحجرخي

 اذنه اوبذعي ملو نيمئان نيتخفنلا نيب : ةوناك فأل اكدقرم نب انقعي كَم هلقفلا نم هل

 نيح اورقأ :2) َوُلَسْرْمْلا هيف َفَدَصَو ُنمحَرلَآ هب َدَعَو يذلا يأ ام ثعبلا يأ
 مه اًذِإَف َةَدِحو ٌةَحِيَص اَّلِإ تناك ام.نإ :كلذ محل لاقي :ليقو .رارقإلا مهعفني ال

 سبع 2 رع

 ا وف ف ا م 2 2 2 ةهرق كعمل اعتق 255 2١ َنوُرَصَحم اندنع اَنْيَدَل ٌعيِمج

 نوع ومجحم

 ؛ثينأت نود نيملكتملا ريمض ىلإ ةفاضإلا ىلع ةماعلا :خلإ انليو اي .رايتخالا قيرطب ال ءرهقلاو ربحلا قيرطب يأ :ةعرسب

 الإ اذهل عم الو ءرورجمو راج "انل"و:ءاهسأرب ةملك "يو" نأ نييفوكلا نخيل وبا يلقتو «هدعب ال فاضم "ليو" وهو

 ,«-فيناتلا ءاتب- انتليو اي :ىليل بأ نياو: "انهم بجعأ" عع ريسفت "يو" نأل ةانل بحع اي :نوكي نأ وهو ؛ديعب ليوأتب

 (لمجلا ةيشاح) .قليو اي :لوقي مهنم دحاو ل اك نأ هذه ل ايوأت و :- افلأ ءايلا لادبإب - ليو اي :اضيأ هنعو

 اههريغو كاحضلاو اذ سابع نباو «هلبق "نم"ل اربخ ايضام العف "انثعب نم" ميم حتف ىلع ةماعلا :خلإ انشعب نم

 ةقلعتم ةيناثلاو «ليولاب ةقلعتم ىلوألا "نم"ف ."نم"ب رورخحم ردصم "انثعب"و ءرج فرح اهفأ ىلع ميملا رسكب

 لوألاو ؛عمجلا ماقم ميقأ درفم وهو ءاناكم نوكي نأو ءانداقر نم يأ اردصم نوكي نأ زوجي دقرملاو .ثععبلاب

 (لمجلا ةيشاح) .اقلطم درفي ردضملا ذإ ؛نسحأ
 - لي

 فاودمم ل احا نم لوعفملاف هيف انوقدص ىأ "نولسرم ١ قدصو :هلوقو .هب اندعو يأ :2 ! نمحرلا دعو ام
 نأ

 عم لوصوملاو ءأدتبم "اذه" نوكيف ءمهمالك نم ةلمحلا هذه نأ ىلإ هب راشأ "خإ اورقأ" :هلوقو .حراشلا هرّدقي ملو

 ارباح ملف اولاساا املف :هباوجو «لاؤسلا اولاق يأ ءاهيلع "اولاق" :هلوق طلستل ؛بصن لحم يف ةلمجلاو ءهربخ هتلص

 بتاج نيع يأ "قلل مه لاقي :ليكر"هتلوقو انا "اهنقرب"ا ىلع ىكرلا نكي ادع ىلعف ييسفتا ءاغلع نسا وباعلا
 .هريخ هدعب امو ًأدتبم "اذه" ف لك ىلعو .ةثالث لاوقأ هللا وأ ةكمالملا وأ نينمؤملا

 ,هلبق امع عطقنم ”نمح رلا دعو اماف اذه ىلعو ."انخيش" .هنم الدب وأ "اندقرم"ل اتعن "اذه" برعأ مهضعبو
 "1 لإ

 بجوو قح نولس ملا قدصو معلا هدعو يذلا نص ردهم ربخلاو أد تبم لوص وم مسأ اه ف ١ اي وهف

 (لمجلا ةيشاح .ةريعلا هدعو يذلا وأ ةةرمعرلا دعو اذه يأ « رمضم أدتبم ربخ "ه".نأ لمتكي و :موكيلع

 ف نمحرلا ةهدعو يذلا وه ثعبلا اذه يا ءف وذحت دئاعلا و .ةلوصوم انف عربخخ و ادتبم ةلمح :حلإ نمح رلا دعو أه

 لصاحلا «يونعملا رشحلا ىلإ ةراشإ ةيالا ف :نورضحم (نايبلا حور) .نيئمؤملا وأ ةكئالملا لبق نم باوج وهو ءايندلا

 ةعاسلا تقو هؤازجأ ىشالتت هنأ امكف ؛هليصفتو ناسنإلا ةروص ريبكلا ملاعلا نأ كلذو ءايندلا يف كولسلا لهأل

 - عطقني و هتابنإ قرفتي قشاعلا ناسنإلا كلذك «مدعلا دعب دوجولا لصحيف «ناثلا خفنلاب عمتجي مث ىلوألا ةحفتلاب



 نعني قو وبس ١ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 2 يس 5 3 8

 هةنجا بح صا ل 2 َنوُلَمْعَت ريتك اَم ءارحجلا .تترورجت الو اكيخ نشك لطم ال ويل ١ ن

 سوا رانلا لهأ هيف امع - اهمضو نيغلا ناوكسي - لغش ىف َمْوَيْلآ
 عفانو ريثك نباو ورمع يبأل

 نات ريقع ؛نومعان عك نوُهكبف اهيف بّضن ل ةنحلا نألا ؛هيف نوبعتي لغش آل ءناكبألا

 ل نأ ءرخ ءلظ وأ ةلظ عمج لَ مج ادتم م ."لغش يف" لوألاو "نإ"
 اهيف شرفلا وأ ةلجحلا يف ريرسلا يهو :ةكيرأ عمج ِكِبآَرَأْلا لع سمشلا مهبيصت

 : َنوُعّدَي ام اهيف مُّهَو ٌةّهكَف ايف مه "ىلع" قلعتم «نا ربح (2) نوكككم

 ةبترملا هذه ىلإ لصو اذإف «ءاقبلا لصحيف ءرخآ اروهظ رهظي مث «ةيهإلا ةيوقلا ةبذحلاب قشعلا لوصح تقو هتانيعت <

 :"يونثملا" يف ءاج امك ؛هنقو ليفارسإ وه نوكي
 امثو تسيح نايا زاار ةورمم  ءايلوا رثتو نقارن مك نا

 رقت ردنا ناخارااوا راربج رم نت روك راوودرص كلبا رم ناجع

 نم ىلجت الإ هنع هينفي الو ؛همركو ىلاعت هللا لضف ريغ ةقيقحلا يف هثعبي الو ,ندبلا ثدح يف حورل ةلفغ وه :دوقرلاف
 ال ةايحلا ةيلباق هل سيل نمف ءدادعتسالا بابرأ نيبو ىلاعت هللا نيب طئاسو مالسلا مهيلع ءايلوألاو ءايبنألاو .هلالح

 عاونأ نم هيف مه ام هب دارملاو .هنأش ةعفرو هميظعت ىلإ ةراشإ هركنو هممبأ :لغش يف (نايبلا حور) .خفنلا هعفني
 كلذ مظعأو «روازتلاو راتوألا برضو عامسلاو برشلاو لكألاب هكفتملاك «ةيلكلاب اهادع امع مهيهلت يلا ذالملا
 (ي واصلا ةيشاح) .هتاذ ةيؤرو ىلاعت هللا مالك ع ع اس

 ريغ نم نوّضتفيف ءاراكبأ نواب جيفلاسلا :رم برقلا اودارأ املك ةنحلا لهأ نأ يور امل يأ :راكبألا ضاضتفاك

 وأ نيتحتفب :ةلجحلا .باتكلا متاح كفو «ةقرفتلاب رسكلا :ضفلا :ضاضتفاك (يواصلا ةيشاح) .ملأ الو رذق

 (يواصلا ةيشاح) .سورعلا هب نيزتو ءريرسلا ىلع قلعت ةبق يهو ءاهرسك وأ ءاحلا مض عم ميحلا نوكسب
 يذلا يأ ماللا حتفب :قلعتم (نيلامكلا ريسفت) .سورعلا ةولخل بايثلاب نيزي تيب يهو ؛ةلمجلا يف يأ :نوؤكتم
 ةلمجلاو ءرخؤم أدتبم "نوعدي ام"و ,مدقم ربح "محل' :خإ نوعدي ام مهو (نيلامكلا ريسفت) ."ىلع" هب قلعتي
 تلقثتسا "نولعتفي" نزو ىلع "نويعتدي" "نوعدي" لصأو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةقباسلا ةلمحلا ىلع ةفوطعم
 تمغودأو الاد ءاتلا تلدبأ مث ؛"نوعتدي" راصف ؛نينكاسلا ءاقتلال تفذحف ءاهلبق ام ىلإ تلقنف ءءايلا ىلع ةمضلا

 ن0 1

3 5 

 ربا 1 اا

 .لونمتي
 |١ ؟١ا 3 0

 دئاعلاو «ةفوصوم ةركن ع ةيرثما (ةلوصوم : - ةئاللث هذه "ام" قد دا 0 نوعدي ' راصف «ل اادلا يف لادلا

 - «نيمتلا نيعم برشأ و ءلاوعدي اعد :نم "لعتفا" كزوب "ىبعذا" عراضم ' 'نوعدي "و ؛ةيردصم فوذحم نيذه ىلع



 سي ةروس ١ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 .مكيلع مالس :مهل لوقي يأ .مهب :2: ٍميِحَرَتَرْنِم هربح «لوقلاب يأ الرف أدتبم لَم
 م ةهطالتغا دنع «نينمؤملا نغ اودرفنا يأ جك َنوُمرَجُمْلا اجي وَيَا أوُرَتمآ لوقي َو

 ةاطيقلا ارنعت هل  يلسر .ناسلا ىلع ٌمَقاَءَىَبَي مكرمآن كيل دهعارلا

 اَذنَه نوعيطأو ينودحو 00677 .ةوادعلا نيب 2 : نيم ودع رحل نإ هوعيطت ال
 "| وديعت ال نأ

 تنل "ليا عج اعلع الج كب لْضَأ دقو
 اا

 34 ري

 1 ميقتتم .قيرط طّرِض

 نم وه :جاحجزلا لاق.« نعمتي نأ يعدي ام ريع يف نالفو ع فا تدعتب اه ىلع د :لوقت برعلا :ةديبع وبأ لاق -

 اهربحن يف و .هنوعادتي ام نأ .لعافت ئعم. لعتفا :ليقو .يمالغ كنوع نم ؛مهيتأي ةنجلا لهأ هن وعدي ام يأ ءاعدلا

 (لمتلا ةيشاح) .ةمالس وذ وأ ضصلاخخ بلسم يأ ماللس هنأ :ناقلاو «ءاهلبق راخا هنأ رهاظلا وهو. ءامهدحأ :نايحجو

 ةرابعو . مالس ل ةفص وه لعفلاب ابوصنم هلعج هريغو «هب درفناو ضفاخلا عزنب ابوصنم هلعج خلا لوقلاب يأ

 هلاق "ام" نم لدب هنأ :ياثلا ؛”"نوعدي ام" ربخ هنأ :اهدحأ ,هجوأ هيفو «هعفر ىلع ةماعلا "مالس" :هلوق :"نيمسلا"
 ناك اذإو ؛هنوعدي ام لك < يف مومع هنأ رهاظلاو اضوضحت ' ن وعالي انم" ناك الدب ناك اذإو : خيشلا لاق ب: وي

 وأ يذلا نيعمب اهتلعنج اذإ امأ :ةفوضونم ةركن اهتلعج اذإ اذه :"ام"ل ةفض هنأ :ثلاقلا ؛ةنم الدب نكي مل

 ءاذدتبم هنأ :سمانلا ءمالتس وه يأ ءرمضم أكتبم ريغ هنأ :عبارلا ءاريقفلاو انين امهفلاختل ؛كلذ را ةيردصم

 نم" هربحخت و ؛ادجبَم هنأ :سداسلا :مكيلع مالاس ةهريدقت :ليقو ال وك مض لاقي مالأسس يأ 3 "لوقا د ببيماتلا هربحت

 (لمجلا ةيشاح) .ربخلاو ادعم قب ضرتعم هلماع عم وهو (ةلمحلا نومضملا دك ؤ م ردصم "الوق"و "بر

 مهل عطس ذإ مهميعن يف ةنحلا لهأ انيب :لاق هنأ متاح يبأ نبا هاور ام ريسفتلا اذه ديؤيو :مكيلع مالس :مه لوقي يأ

 مالس' :هلوق كلذف «ةنحلا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف ء.مهقوف نم مهيلع فرشأ برلا اذإف مهسوؤر اوعفرف ءرون

 بجتحي ئح «هيلإ نورظني ماد ام ءيش ىلإ نوتفتلي الف :لاق ءمهيلإ رظنيو هيلإ نورظنيف «'ميحرلا بر نم الوق
 :لاقي دقو .مهيلإ هتكربو هرون يقبو ؛ مهيلع يأ «ربخلا فوذحم أدتبم وأ ,"نوعدي ام" نع لدب 'مالس

 وأ ؛ميحر بر نم انئاك الوق لاقي يأ ؛فوذحم لعف ردصم "الوق"ف نيذه ىلعو ءرخآ ربخ ةلمجلاو ؛مالسلا
 (نيلاهكلا ريسفت) . "نيعأ" ريدقتب حدملا ىلع بوصنم

 دنع نينمؤملا نع اودرفنا يأ (ةقباسلا ةلمحلا نومضم ىلع فطع لوقلا ريدقتب ةنأ ىلإ ريشي ا اوزاتما لوقيو

 عفانل ماللا ديدشتو نيترسكب ةعامج يأ :البج (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا ىلإ مي راسي نيح كلذو ءومي مهطالتخا

 (نيلامكلا ريسفت) .هقلحخ يأ هلبح نم ؛لوعفم ئعم. ليعف :ليبج (نيلامكلا ريسفن) .مصاعو



 سي ةروس ١4١ ظ .نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ممب لح امو «هلالضإو هتوادع 2 ١ ٌنولقعت اوُنوُكَت حَلقأ | اًريثك ءابلا ينس :ةءارق يفو

 :جروكشوف ركق ىلا هَهَع هذه :ةرخالا 8 32 داني ؟نونم ؤوتف باذعلا نم
 رانا سوست ىف

 ؛رافكلا يأ موف لع ميم َمَوَيَلآ © تريز جا منك امي 75-3 اًَهَولَصا .امي

 اونا اي اهريخغو , مهل ُدَبْشَتَو َمِدَيَأ انْمِلكُتَو نيك شم انك ام انّبر هللاوإ» :مهوقل
 ياو سوو .هنم ردص امب قطني وضع لكف ج) َنوُبسيكي
 0 وعل , شيكفا نأ مقداعك نيبهاذ قيرطلا طّرَصلا اوردتبا أوقَبَتَسآَف ايفل

 ىلع ةراجح وأ «ريزانخو ةدرق َمُهَنْحَسَُمَل ٌءاَشَت ْوَلَو .نوزصيي ال يأ ؟لقنيح

 و قا مهزانم يف يأ ناكم مع "اكن" عيج .'مهناكم" يار فو ذات
 هَرِمَعِن نَمَو .ءيجب الو باهذ ىلع اوردقي مل يأ 22) توعِجَرَي ياو يضم م أوْعطَتَْسأ

 هفرصن ةنز ىل

 507 1 دعاس هنأ قلل ىف يتلا نم ديدستلاب طارق ل ةتاافلا هلجأ ةلاطإب
 "هلقسأ ءىشلا لعج وه ةزمح و مصاعل

 ميحلا مضب رماع نباو ورمع وبأ أرقو ؛بوقعي اهددشو «يلعو ةزمحو ريثك نبال ماللا ةففخم :ءابلا مضب ةءارق و
 مهوقل ةفنأتسم ةلمج لوقلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :خلإ ةرخآلا يف مهل لاقيو (نيلامكلا ريسفت) .ءابلا نوكسو
 .لامعألا ءيس نم ةريغو كرشلا مهدحجلا مههاوفأ ىلع متخي هنأ نيعي (7 :ماعنألا) 4َنيِكِر ْشُم انك ام اَنْير َِللاَوظ

 يأ :لوقيو ءدحجيف هيلع ضرعيف باسحلل قفانملاو رفاكلا ىعدي هنأ يرعشألا ىسوم يبأ نع ريرج نبا ىورو
 نأ .قلترعو مآل :لوقيف ؟اذك مويادك تلمعاامأ ءاقللملا هل لوقيف «ةلسعأ ل ام كللملا ىلع بنك دقل كترنغو ءبزر
 مههاوفأ ىلع متخي موي ملكتي ناسنإلا نم مظع لوأ نإ :ثيدح فو ؛هحراوج هيلع دهشيو هيف ىلع متخي ذئنيحف
 (نيلامكلا ريسفت) .ريرح نباو متاح يبأ نبا هاور .ىرسيلا لحرلا نم لخف

 ىلع وهو «رمأ "اوقبتساف" ىسيع أرقو .ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع اذهو ؛"انسمطل" ىلع فطع :خإ اوقبتساف
 لعفلا لوصو اولوأت كلذلف ءروهمجلا دنع صتخم ناكم فرظ "طارصلا"و .اوقبتسا :مهل لاقيف يأ «لوقلا رامضإ

 راجلا فذح ىلع امإو ؛"اورداب" نيعم "اوقبتسا" نمضتو «هيلإ اقوبسم ال اقوبسم هلعج ازاحب هب لوعفم هنأب امإ ؛هيلإ
 ىلوألا نونلا حتفب نوقابلا أرقو .ةزمحو مصاع ةءارق يهو :ديدشتلاب ةءارق فو (لمحلا ةيشاح) .طارصلا ىلإ يأ
 (بيظنلا ريسفت) .هسكن نم ةمومضم فاكلا فيفخت و «ةيناثلا نوكسو



 سي ةروس لاذع نورشعلاو ثلاغعلا ءرجلا

 مولعملا كلذ ىلع رداقلا نأ 2 َنوُلقْعَي القأ امرهو افيعض هبابشو هتوق دعب نوكيف

 3 ضال 2 و سا سرا َّ 2 ع1 . 1 |
 دررعشلا يبلا يا هةننملع امَو .ءاتلاب ةءارق يو ؟نونم ويف ثعبلا ىلع رداق «,مهدنع

 2 ' ع 2 رععا قرع 1 ِء .يقا 5

 ...... .. وه نإ رعشلا هل لهستي نبي اَمَو رعش نآرقلا نم هب ىتأ ام نإ :مهوقل

 حلصي ال يأ :هل يغبني امو (نيلامكلا ريسفت) .مسقلا ةلمج وه يذلا "نيلسرملا نمل كنإ" ةلمج ىلع فطع :هانملع امو
 مدعف «ةيجسلاو عبطلاب اضيأ هيلع ردقي مل هداشنإ دارأ وأ ؛هيلع ردقي مل هداشنإ دارأ ول ثيخحب هانلعج يأ ءهل ىتأتي الو

 داليح 5: 1 2 5 1 ديا ا

 هتردق, مدع و 3 صوصخنلا يف ل ررشم رهاظ داشنإلا ىلع هتردق
 5 يبلا ناك له :اهل ليق هنأ ةشئ ظ هةية فارع ٠ نع يور امل داشنإلا ىلغ

 :ةحءاور نبا انسل الإ لثمتي م خو ئهيلإ تيدا ضغبأ رعشلا ناك :تلاق ؟رعشلا نم ع ىشب لثمتي

 33 وزنا م نم رابخألاب قطقأب 1 ةكاهادج تنك ان مايألا كل يدبتس

 ىغبني الو ءرعاشب تسل يفإ" :لاقف ءهللا لوسر اي اذكه سيل :ركب وبأ لاقف "رابحألاب كيتأي امو" :لوقي لعجف

 يواضيبلا" نم ءارسكم .هناسل ىلع ىرج رعش تيبب لثمت نإو ؛هرعش تيب هل نزتي ناك ام :ءاملعلا لاقو "يل

 ميقتسي ال - بجاحلا نبا لاق امك - دارملا .خلإ هل ىتأتي الو هنم حصي ام يأ :هلوق باهشلا بتكو ."نزاخلاو

 ءاح اف نأ يف القع ةمهتلا تقرطتل رعشلا ل لوقي نيو ملك ىإ دلال الوب فقيرا كانك نقار انزيإ :هلوقك ءالقع

 امو هلبق امج هطابترا رهظف ؛كالهلل بجوملا دانعلا الإ قبي مل هنأل ؛"خلإ لوقلا قحيو" :لاق اذلو ءهسفن دنع نم هب
 :هلوقك رعشلا ملعي هنأ بجوت ال نايحألا ضعب يف هي هنم نزولا ةباصإو :هصن ام "يبطرقلا" يفو .هدعب

 بلطملا دبع نبا انأ بذك' ال ىبلا انأ

 الو ءرعشلاب املاع هلئاق نوكي نأ بجوي ال تيبلاب لثمتلا نأ ءرعش اذه نأ ميلست ىلع لاصفنالا يف هيلع لوعملاو

 قاحسإ وبأ لاق .اهايع ريض قافتالا ليبس ىلع اظيخ ظاخ نم نأ امك «ءاملعلا قافتاب ارعاش ىمسي نأ

 ئشدي نأ يناني ال اذهو ءارعاش هانلعج ام يأ ؛رعشي نأ هانملع ام يأ "رعشلا هانملع امو" :ىلاعت هلوق يف :جاحجزلا

 رع هللا رجخأ ان[ ةليق دقو اذه: ليق ام نسحأ اذوب, #ناحستلا لاقل رسظ» فوك دصف ريغ م _ستقلا نع اعيف

 رعش ىلإ هب دصقي ال انوزوم الوق لاق نم لك :اولاق دقو ءرعشلا ئشني ال هنأ ربخي لو رعشلا هملع ام هنأ لجو

 يرجي ام هنم دعي امنإو ءارعش دعي ال مالكلا نوزوم نم ناسللا ىلع يرجي امف .رعشلا قفاو امنإو ءرعاشب سيلف
 (لمجلا ةيشاح) .هيلإ دصقلا عم رعشلا نزو ىلع

 نوزوملل امسا فراغتلا يف راضو «يرعش:تيل :مهوق يف ق ةيقدلا ملعلل مسا لصألا يف رعشلا :رعشلا هل لهسعي
 تامدقملا نم فلؤملا وهو «يقطنم امإ رعشلا :مهضعب لاقو .هتعانصب صتخملا رعاشلاو «مالكلا نم ىفقملا

 ايقافتا هنزو ناك ام جرخي ريخألا ديقلاو ءدصقلا ليبس ىلع نوزوم ىفقم مالك وهو ءيحالطصا امإو «ةبذاكلا

 - «هيلإ دصق ريغ نم ايقافتا اهيف نزولا ءاج ةيوبن ةفيرش تاملكو ءاهيف نازولا نايرج قفتا «ةفيرش تايآك



 سي ةروس لاف نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 - َرْذَميِل .اهريغو ماكحألل رهظم 3 نييك َناَدرَقَو ةظع5#ج لإ هب ىتأ يذلا سيل

 لّوقلا قو نونمؤملا مهو دب بجو بييقوتم و كي ءاتلاو ءايلاب
 رثكذلل ةينحتلا

 اوَرَي َمَلَوُأ .هب نوبطاخُي ام نولقعي ال «نيتيملاك مهو /2) تريرِفكلا ىَلَع باذعلاب

 ةلمج يف ِمُهَل انَفَلَح نأ فطعلل اهيلع لحادلا واولاو ءريرقتلل ماهفتسالاو ءاوملعي

 رقبلاو لبإلا : يعم الو كيرش لب ةاتلمع يأ آَنيِدّيأ تلمع اي ىانلا

 مهوكرم كيوت ابك ل اهانرخس اَهَتلَدَو .نوطباض ( َنوُكلَم هَل مف مدغلاو
 3 ءاهنبل نم رات اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأك ُعِفَسَم ايف ْمَُو 2) َنوُلكَأَي اننِمَو

 :تيمدف رجح هعبصإ باَضصأأف «تاوزغلا ضعب يف رثع نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وحن -

 تيقل ام هللا ليبس يفو 2 تيمد عبضإ الإ تنأ له

 :نينح موي هلوقو

 :قدنخلا موي هلوقو

 انيقش هريغ اندبع ولو 2 انيدب هبو هلإلا مسا
 ام رثكأ يقطنملا رعشلاو ءال مأ نزولا نع ادرحجم ناك ءاوس «يقطنملا رعشلا نآرقلا يف عقاولا رعشلاب دارملاو ءكلذ ريغو

 ةنوزوملا تاملكلا نم نآرقلا يف عقو ام :ليقف «رعاش هنإ يبلل رافكلا ضعب لاق :بغارلا لاق . حالطصالاب جوري

 يف ناحرجلا فيرشلا لاقو ؛بدذك رعاشلا هب أي ام رثك هيأ ؛بذاك هنإ هب اودارأ :نيلصحملا ضعب لاقو .ياوقلاو
 نآرقلا نأ نعم ىلع «نآرقلا ميلعتب رعشلا ادمحم انملعامو :ةيعملاو 'رعشلا هائملع امو" :ى اعت هلوق : "علاطملا" ةيشاح

 .505 يببل باطخ هنأ ىلع رماع نباو عفانل ةيقوفلا :ءاتلاو (اضخلم نايبلا حور) ؟ليزنتلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) .ايح ناك نم ةلباقم ف هلعج حص اذهو :نيتيلاك مهو (بيطخلا ريسفت) .تبثيو بجي يأ :قحيو

 اذهو «ىلاعتو هناحبس هيف رصحلا نع ةيانك اذه :انيديأ تلمع امث .اوملعي لو اورظني مل يأ ردقم ىلع :فطعلل

 (يواصلا ةيشاح) .ةيفرع ةيانك وهف «يريغ هيف ئيكر اشي ملو هب تدرفنا نإ عم. الثم "يديب هتبتك" :ناسنإلا لوقك

 هطبض :"سوماقلا" يف :نوطباض )ْن :لامكلا ريسفت) .نيعم "اللب لمعلا نع ةيانك يديألاب لمعلا نأ ديري :ةانلمع يأ

 .كديدش يوقف :طباض لمجو لجرو .مرزحلاب هظفح :ةطابضو اطبض



 سي ةروس ظ ١ ؛« « 1 نورشعلاو ثلاثلا ءرججلا

 حُهِلَعَ اه ودبعي ا هي هريع 0 هللا نود نم أودت .كللذ |اولعف ام يأ

 رلى ِه

 يأ ن

 كلذ ريغو ”السرم تسل" كل َمُهلَوَف كنز الف .مهعم رانلا ف :2 2 نوط مهرصن

 نسنإلا ري مَلَوأ .هيلع مهيزاحتف «هريغو كلذ نم مو َنوُئلَعُي اَمَو حن تورس ام مْلْعَت انإ
 وق ًاديدش هانريص نأ ىلإ يموت نم تفلح نأ لئاو نب صاعلا وهو ملعب ك

5 

37 1 

 ١ 2 00 9 | ا هز 1 . ا 5 هدأ ا 1 ا 5 03
 2 (لمجلا ةيشاح) .اهعورض هب دارملا نا رهاظلا هعضوم وا :هلوقو ع«لناكم وا ردصم حتفلاب :بارشم عم

 |[ 0 وا 0 1 7 1 0 ّ َ 1 5 5 ١ 1 يب

 مش م مرأي 6 تايجس م غادترم مه :خإ لدنعح مش مهو . ركنصملا وأ . طيف 5 ةل مك هك : "يوانضيبلا

 ١
 لوبا وهو ١ نيل ر مصحفْلا َح رانقلا داعأ 1 : :كدلعا :غمعت وأ عنان ريحت زيحح كو ريم" ف 2 ليس" حب قلعتم

| | 
 ص رقلا

 وي جلا 9 |١ 5 / 1 / م 9 1

 3 ل 5 لا عرافكلا ئعي 59 م 2 ه عاش نيدباعلا رافكلا ىلع كئانع هنأ رخآلاو «نيهجب ولا

 يبا
 ةهلآلا نودبعي منأ ئعملا :ليقو .ايندلا يف مهل نوبضغي يأ :ةداتق لاقو .مهنع نوعنمب :نسحلا لاق .نو

 نأ مهو :ليق و . ةبراشتم ةئااثلا لاوقألا هذه .مهرصنت نأ عيطتست 5 يهو ئدنخلا| لد اش مهف انك كوموقيو

 ءالؤل مانصألا هذهو ةانعم :ليقو .ضعب نع مهضعب عفدي الف ؛رانلا يف مهعم نورضحم نيدباعلل يأ مهل دنج ةهآلا

 (لمجلا ةيشاح) .مهدابع نم نوؤربتيو ؛مهونعلي مهنأل ؛منهج يف مهيلع هللا دنج رافكلا

 ءاج :افيذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مكاحلا ىورو .يباحصلا صاعلا نب ورمع وبأ :لئاو نبا صاعلا وهو
1 

 مث ءاتيمبو اذك تعبي وعن ' :لاق ؟مر ام.دعب اذ هللا ثعبيأ ءدمحم اي ؛لاقف هتتفف ءلمج مظعب كك هللا ل وسر ىلإ صاعلا

 : ا ع ع ا 0 ار : / :
 نيك رو ده رغو سيلا 4 ف تلزن :ام55 سابع نبا نع هيودرم نبالو .تايالا تلزنف ؛ منهجج ران كلحدي مث كييخي

 5 هلامكل )| ريتال ..فلختا : نب يبأ وه : متاح وبأ هنرع هد جخأ :ئددسلاو رذتملا نِباو قازرلا ييعمج رغأ ةداتقو

 «لوألا يلع كاي رسما رثكأو ىلا مد هلاق .لئاو نب صاعلا وه.: ليقو "كيطنخلا' ف :لئاو نب ضاعلا وهو

 «فلخ نس أ ”تاستألا ب دا رملاكإ 5 ليف : ويلا ف لاق نكل (اصخلم) ؛ 0 يلا هلتق ىئذلا فلخ وا ىلأ وهو

 لئاو نب ضاعلاو لهج وبأو يحسجلا فلخ نب يأ :مهنم - شيرق رافك نم ةعامج نأ يور :"دوعسلا يبأ" ةرابعو
 ِ نا جلاب 5 ديل ولا ا [!ثاومألا تعبيبهّللا نإ اداليش لقيام لإ ورق هلآ فالف و ط لاقف ؛«كلذ يف اوملكت - ةريغملا نب

 ع

0: 
7 

 - يحي هللا نإ ءادمحم اي :لوقيو ه هديب هتتفي لعجف ايلاب امظع ذحأو «هنمضخأل و ةيلإ دويل عدلا وعقل وورق رق
 تف“



 سي ةَووص ظ ١ ؛ ه نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يف الَكَم اَنَل بررَصَو .ثعبلا يفن يف اهنيب +2: نيِبُم انل ةموصخلا ديدن يضخ دره اًإَف

 مت ٌيِمَر ّىهَو َمَظِعْلا حي نم َلاَق هلثم نم برغأ وهو هيما نم كفك فو كلذ
 لاقو هتتفف ةأسيقر امظع ذخأ هنأ يورو .ةفص ال مسا هنأل ؛ءاعلاب لقي مو ةيلاب يأ

 ."رانلا كلخديو ؛معن" :ُد5ُ لاقف ؟َمَرَو َيلَب ام دعب اذه هللا يِبْحُي ىرتأ 25 ىبلل
 لبق الصفمو المحب عنز كميلَع قولخم ٍقلَح 0 قرم لو [هاقنأ ىلا ابييَحي ”لق

 رافعلاو خرملا ِرَصْخَألآِرَّجَّشلَآَنِّم سانلا ةلمج ِفِرْيَل َلَعَج ىلا .هقلخ دعبو هقلخ
 حلصت ةماع اهتكل «ثعبلا هراكنإ يف هيلع ادر تلزنف ."منهج كلخديو كثعبيو :معن' :دكك لاق ؟ٌمر ام دعب اذه -

 (نايبلا حورو دوعسلا يبأ ريسفت) .ببسل تحسس صوصخلل ال ظفللا مومعل رابتعالا نأل ؛هركني نم لكل ادر

 .هماظع تمر ام دعب تبيملا ءايحإ ىلع هتردق ع وادور هاوي لالا هتاوج ىلع عصا :اهنيب

 "هقلح يسنو' :هلوق .قلخلا ةردق ىلع انتردق ساق ثيح «لثملاك ةبارغلا يق ابيجع امالك دروأ يأ :الثم انل برضو
 :هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم ريمضلل "قلحخ" ةفاضإو ؛راكنإلا زيح يف لخاد "برض" ىلع فطع اذهو ءهنع لهذ يأ
 دقو «لعاف يعم. ةيآلا يف اليعف نأ :هلصاح لاؤسل ةراشإ :خلإ ءاتلاب لقي لو (يواصلا ةيشاح) .هايإ هللا قلخت يأ

 "ةفص ال مسا هنأل" :هلوقو ؟ةميهر :لاقي نأ يغبنيف ,عءاتلاب ثنؤملاو ركذملا نيب هيف قرفي لعاف ئ :يعم "لايعف نأ ررعت

 اهنع خلسنا انه امو .هتيفصو تيقب اذإ الإ هثنؤه يف ِق 5 ءاتلا قحلت ال لعاف ئعغمت. اليعف نأ :هحاضيإو عةهنع باوحج

 (لمجلا ةيشاح) .ماظعلا ن .- نق ىلب امل اا ةبلغلاب راص يأ «ةيمسالا ةيلع 0

 عوطقم هنأ اذه نم ذأ :معن هي لاقف (نيلامكلا ريسفت) .تافرلاو تفرلاك ماظعلا نم يلب امل دماج يأ :مسا
 هاك اه باح نأ ركنملا تنعتملا ءازجو «مهفتم ال تنعتم هنأل ؛باوحجلا ف كلذ ةدايزو ,راثلا ف هدولخو هرفكب

 (ي واصلا ةيشاح) .ميكحلا بولسألا :ةغالبلا ءاملع دنع ىمسيو «بقرتي ام دضبو

 ةلمهملا نيعلا حتفب :رافعلا :هلوقو .حدقلا عيرس رجش :ةمجعملا ءاخلابو ءارلا نوكسو ميملا حتفب :رافعلاو خرملا

 دخع وي :ليقو .رملا رام برضي نراك قنا لع 21 12 داقيإ انبي .عءارف فلأف يح ءاف اهدعب

 5 يوتيب بابا وشو يبو 4 "سوماق" رو ا 7 حتعب ا! خرملا

 ىثنأ يهو - رافعلا ىلع - ركذ وهو - خرملا قحسيف «ءاملا امهنم رطقي ناوارضخ امهو «نيكاوسلاك نانصغ امهنم

 الإ ةرجش رم سول فكل ءامكحلا ضعب نع يكح اذك ؛«بانعلا الإ رجش لك وأ «ىلاعت هللا نذإب رانلا حدتشتف -

 (نيلامكلا ريسفت) .بايثلل قدلا ةحلصمل ؛بانعلا الإ ران اهيفو



 سي ةروس ١ 5 نورشعلاو ثلاغثلا ءرجلا

 ىلع لاد اذهو ؛نوحدقت 2: َنوُدِقوَت ُهَنِّم متن اَذِإَف اًراَ بانعلا الإ رجش لك وأ
 الو «رانلا عيفطي ءاملا الف ءبشخلاو رانلاو ءاملا نيب هيف عمج هنإف ؛ثعبلا ىلع ةردقلا

 َْلَع ٍرِدَقِب امهمظع عم َضَرَألاَو ِتَوَمَّسلَآَقَلَح ىذَلا َسِيَلَوُأ .بشخلا قرحت رانلا
 رهو دي باحأ ,كلذ ىلع رداق وه يأ ىإَب رغصلا يف يسانألا يأ مُهَلكِم قس نأ

 ةأ باو ال هئ

 قلعخ يأ انْ او آذإ هنأش مأمن .ءيش لكب 2: يللا ىلخلا ريكا لحل
 ريب كيبر# ري ردح سد حنو :
 ىلع ًافطع بصنلاب بارق قو .ةركي رهف يأ مد نرقت ن# تل نوفي نأ ىف

 :لونلا سسكس يئاسكلاو رماع ن ١ ب از

 ال .ةغلابملل ءاتلاو واولا تديز 2207 هديب سينا ةهجدأ لو

 رمأب هدير امي اهتاظنوبةلربخق رات ايوب هل نلاقي ألا :اهريرقتو «ةراعتسا مالكلا يف :نوكيف نك هل لوقي نأ

 هتردق هب قلعتت نأ " نك هل لوقي نأ" نين ديو :فقوت الو جاشما ريق نيتي روماللا لوح لإ عواعلا عاطلا

 (يواضلا ةيشاح) .ايريع# اقلب
 : تادرفملا" يف لاق «كلملا يف ةغلابملل اهيف ءاتلاو واولا تديز ردصم توكلملا يأ :إ واولا تديز "كلم"

 يذلا هيزنتف (اصخلم نايبلا حور) .يهنلاو رمألاب هيف فرصتلاو ءيشلل طبض :كلملاو .هللا كلم. صتخم توكلملا
 «سَي ثوملا كلم هب لزن اذإ هدتغ رق علسماهلو" :ثيدحلا قو :ةدئاق :نودرت هيلإو غوش لك توكلم: هديب

 هلسغ نودهشيو «هل نورفغتسيو هيلع نولصي ءافوفص ةيدي نيب نوموقي «كالمأ ةرشع اهنم فرح لكب لزن

 هحور توملا كلم ضبقي مل هتاركس يف وهو سي أرق ملسم اأو «هنفد نودهشيو هيلع نولصيو ؛هتزانج نوعبتيو

 .ناير وهو هربق ف ثكميو ؛ناير وهو هحور ضبقيف ؛هشارف ىلع وهو ءاميرشي ةنحلا نم ةبرشب ناوضر هئيجي ىح
 نيرشع هل تلدع اهأرق ن د :ثيدنحلا قو "ناير وهو ةنجلا ل احن دي يح «ءايبنألا ضايح نم ضوح ىلإ جاتحي الو

 عاود 9 هف وحب تلخدأ ارش مث اهبتك نمو هللا ليبس ٌّى رانيد فلأ ةفدص باوث هل ناك اهغمس دمو ( ةحبح

 رشع اهيف نإف ؛سيي اوؤرقا" :ثيدحلا يفو ."لغو ءاد لك هنم عزنو ؛ةمحر فلأو .ةكرب فلأو ءرون فلأو

 يايوعس جب يني هويتي راع اهأرق امو ؛عبش الإ عئاج اهأرق ام «تاكرب

 امو ءاهدجو الإ ةلاض هل تلض لحجر اهأرق امو ؛هرفس ىلع نيعأ الإ رفاسم اهأرق امو ؛جرف الإ نوجسم اهأرق امو

 امل سي" :ثيدحلا فو ."ععرب الإ ضيرم اهأرقامو :يور الإ ناشظع اهأرق امو ءةنع نفخ الإ تيم دنع تئرق

 ."نايبلا حور"و "يدهازلا ريسفت" نم هلك اذه. ."هل تئرق



 تافاصلا ةروس ١ + ١ ٠ / نورشعلاو ثلاثلا ءزججا

 .ةرخآلا يق ن وُدرُت 220 نوعج رت ِهِيَلِإَو ءْىَس لك ىلع ةردقلا يأ

 ةيآ نونامثو ناتنثاو ةئام يهو ةيكم تافاصلاو ةروس

 5 4 2 ٠
5 : ' 

 ام رظتنت 7 ُْ اهحسسأ وا ةدابعلا ُْق اهسوفن فصت ةكئالملا 2 افص يتدفتصلاَو

 نر د

 دعو ةقوف همك قمل ؛ هو قا ةوج دوف سهو وو هفهوممو و9 ماو

 نع يذمرتلا ىور (نيمسلا ريسفت) .لعافلل ءانبلاب يلع نب ديزو «لوعفملل اينبم "نوعجرت" ىلع ةماعلا :نوعجرت هيلإو
 رشحلاب فارتعالا ةحص ناميإلا نأل :يلازغلا لاق "سي نآرقلا بلقو ءبلق ءيش لكل" :لاق 98 كلا كوس انآ سنا
 نيدلا رخخف مامإلا هنسحتساو .ندبلا حصي هب يذلا بلقلا تهياشف عي ؛هجو غلبأب اهيف ررقم ىععملا اذهو ءرشنلاو

 يذلا ردقلا وهو ءرشحلاو ةلاسرلاو ةينادحولا :ةثالثلا لوصألا ريرقت الإ اهيف سيل ةروسلا هذه نإ :يفسنلا لاقو .يزارلا

 اهامس ريغ ال بلقلا لامعأ اهيف ناك املف ؛ةروسلا هذه ريغ ىفف ناكرألابو ناسللاب يذلا امأو «نانحلاو بلقلاب قلعتي

 دق بلقلا نكل ,ةطقاس ءاضعألاو ةوقلا فيعض ناسللا نوكي تقولا كلذ يف هنأل ؛رضتحما دنع اهتءارقب رمأ اذهو «ابلق
 (لمجلا ةيشاح) .ةثالثلا لوصألاب هنيقي دتشيو «هبلق ف ةوق هب دازي ام دنع أرقيف .هاوس امعع عجرو هللا ىلع لبقأ

 تارجازلاف ءةالصلا يف اهُمادقأ تافاصلا مهسوفنتب وأ ء,ةكئالملا فئاوطب ىلاعتو هناحبس مسقأ :تافاصلاو

 نبا لوق وهو ءاهريغو ةلزنملا بتكلا نم ىلاعت هللا مالكل تايلاتلاف «ماهلإلاب يصاعملا نع وأ اقوس :تاحئاسلا

 تارحجازلاف «تاولصلا رئاسو دجهتلا يف اهمادقأ تافاضلا لامعلا ءاملعلا سوفنب وأ .دهاحجمو دوعسم نباو سابع

 فوفصلا فصت ىلا هللا ليبس يف ةازغلا سوفنتب وأ :ةعئارشل تاسرادلاو هللا تايآ تايلاتلاف «حئاصنلاو ظعاوملاب

 بيترت ىلع لدي ءافلاو «"ارجز' كلذكو .دكؤم ردصم 'افص'و .كلذ عم ركذلا ب داهجلل ليخلا رجزتو
 (كرادملا ريسفت) .سكعلا ىلع وأ «ةوالتلل مث رجزلل مث فصلل لصفلا ديفتف ؛لضافتلا يف تافاصلا
 ليئاكيمو ليربج اباتك تائراقلا ةكئالملاف :"يدهازلا" فو .هولتت نآرقلا ءارق :ةخسن يفو :خلإ نارقلا ءارق

 ع يحج ميو 0 0١ 5 :سبع) هةر ررب مارك رس يِدْيب# : ىلاعت هللا لاق امك .ةرفسلا نم مهريغو ليفارسإو

 م سان ل دْكّذلا َكبَلإ امل َرئَو# (ه ٠ :ءايبنألا) فاتر كرايم كو اذهو## :ىىياعت هللا لاق امك «نآرقلا نيعمن

 «تاعامجلا فوفص يف اهسفنأ تافاصلا لامعلا ءاملعلا ةيآلا "تافاصلا"ب مهضعب دارأو .( ؛ ؛ :لحنلا)

 5 .هماكحأو هعئارش تاسرادلا ءهللا تايآ تايلاتلا .حئاصنلاو ظعاوملاب تارجازلا ةالصلا يف اهُمادقأو



 تافاصلا ةروس ١ < /ب نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 اَمُجيَ و ضْألاو تَوَمَكلأ تر 2١ ٌدِحوَل ْركَهلِإ َّنِإ ."تايلاتلا" نعم نم ردصم

 نير انِإ .برغمو قرشم موي لك اه ء«سمشلل براغملاو يأ 2 ٍقرَشَمْلا ُبَرَو

 نيونت ةءارقك«نايبلل ةفاضإلاو ءاب وأ اهئوضب يأ » بكاوكلا ٍةتيزب مكذلا وكلا

 لك نم بهشلاب اهانظفح يأ رّدقم لعفب بوصنم اًَظْفِحَو .بكاوكلاب ةنيبملا "ٍةنيز"
 «نيطايشلا يأ وع .ةعاطلا نع جراخ تاع: ةراوفرام نيطمش ر دقملاب قلعتم

 دا سي ألا لبق اوماق م معَ عاجو ؛حاورألا ف وفص ىلإ ريشي "افص تافاصلاو ' ل تالي وأتلا" لو -

 ءايلوألا حاورأ يناثلا فصلا ناكو «نيلسرملاو ءايبنألا حا ورأ لوألا فصلا ناك .«ءفوفضص ةعبيرأ ف اوناك

 .نيقفانملاو رافكلا حاورأ عبارلا فصلا ناكو «نيملسملاو نينمؤملا حاورأ ثلاثلا فصلا ناكو ءءايفصألاو

 عع صخألاو :«تاعاطلا ةيؤر نع ضاوخلاو «يهانملا نع ماوعلل تارجازلا ؛ةينابرلا تاماغلإلا يه تارجازلاف
 .تاركاذلاو اريثك ىلاعت هللا نوركاذلا مه "اركذ تايلاتلاف" «نينوكلا ىلإ تافتلالا
 :تلاق لإ :دحا ول مكهلإ كت! (ن :لاوكلا ريسفت) .هب لوعفم ةثأ رهاظلاو ءدظفل ريغ نم ردصم هنأ ديري :ردصم

 نإو ءمسق ريغ نم ولو نوقدصم مهنأل ؛هل ةحاح الف نينمؤملا دوصقملا ناك نإ هنأل ؛انه مسقلا ركذ ةمكح ام
 ةلدألا ديكأت هنم دوصقملا نأب بيجأ ؟لاح لك ىلع نيقدصم ريغ مهأل ؛اضيأ هل ةحاح الف رافكلا دوصقملا ناك

 (يواضلا ةيشاح) .ادعيو ادرط رفاكلا دادزيو ءاناعإ اونمآ نيذلا دادزيل ؛!سي ةروس يف اهليصفت م ع

 .ةدح ىلع برغمو قرشم ةنسلا نم موي لك اه «ةيلع اهتلالدل ؛براغملا نع قراشملا ركذب ىفتكاف :براغملاو يأ

 ءاهسفنب وأ اهئوضب ايندلا ءامسلا ةنيز اهنأ ديري :اهئوضب يأ (نيلامكلا ريسفت) .قراشملا عمج اذلو «ةئيحلا يف نيب امك

 ةزمح ادع نم ةءارق وه امك«بكاوكلا ىلإ ةنيزلا ةفاضإ يأ - ةفاضإلاو .اهريغ يف ةزوكرم رمقلا ادع ام تناك نإو

 افإف ؛بكاوكلاب ةينبلا ءصفحو ةزمحل 'ةنيز نيونت ةءارقك" :هلوقب نايبلل افوك ىلع دهشتسا مث .نايبلل - مصاعو
 رامضإ ىلع وأ «كونملا ردصللا لوعفم هنأ ىلع ءبكاوكلا بصنب ركب يىبأ ةءارقو ءاهنع لدب وأ ؛ةنيزلل نابي فطع

 هللا ناز نأب يأ ءلوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ ةفاضإلا مهضغب لعج اذه ىلعو ؛"ةنيزب" لحم نم لدبلا ىلع وأ ."نيعأ"
 (نيلامكلا ريسفت) .بكاوكلا هناز نأب يأ لعافلا ىلإ ردضملا ةفاضإ نم لعجي دقو ءاهنسحو بكاوكلا

 كييََح حرف 5 ىلع فطع هنإ :ليقو ؛قلطم لوعفم هنأ ىلع "اًنيز" ىلع فوطعم وه :2إ بوصنم اظفحو
 هاتأ ؛عمسلا قارتسا دارأ اذإ ناطيش لك نم بهشلاب انظفح يأ ءاطعبو ةنيز اهانقلحن انإ :ليق هنأك عملا

 «تددشو نيسلا ف ءاتلا.تمغدأف ؛نوعمستي ال :هلصأ :نوعمسي ال (نيلامكلا ريسفت) .هقرحأف بقاث باهش

 .ميملا فيفخن و نيسلا نوكسب "نوعمسي هي" :ةءارق ىفو «نوعمتسي ال :هانعمو



 تافاصلا ةروس ١ 8 نورشعلاو ثلاثلا ءزجملا

 ءءامسلا يف ةكئالملا لعألا ِلَمْلا ىلإ هنع ظوفحملا ئيعملا ف وه مهعام”و «فنأتسم

 هلصأ «نيسلاو ميملا ديدشتب :ةءارق فو .ءاغصإلا ىنعم هنمضتل ؛ ىلإ ب عامسلا يَدَعَو
 ةسفنب قلمي هنآ خم

 220يناج لك نِم بهشلاب نيطايشلا يأ َنوُفَّدَقُيَو نيسلا يف - تمغدأ "نوعمستي"

 ةرخخآلا يف هَ هل لوعفم وهو هدعبأو هدرط يأ ةرحد ردصم 1 فاما قافا نم
 نيروحدم يأ لاح

 ريمض نم ءانثتسالاو قل يأ ردصم ةفاعحلا قاَمَح فطخ د ْنَم ل .مئاد م تَِصاَو كراْذَع

 رسب نم عمج" يم : إ! عمسي ال يي وعمسي ةعرس اهدعاف ةكضلا .ءى ةملكلا ممم ئذلا .ةاظيقلا الإ رهسي ةل أ "نكوعمسي"

 .هلبخي وأ هقرحي وأ هبقثي /2كِقاث ءيضم بك وك ابني ءَْحَبنَأَف

 وأ عمسلل ةقرتسملا لاح هيلع امل اراصتقا :مهاح نايبل عطقنم ادتبم مالك وهف «يوحنلا فانيتسالا نعي :فنأتسم

 ؛لوألا نع اباوح "نوعمسي هيل" :هلوق ن وكيف .ظفحل.ا ةيفيك نعو ظفحلا هحججو نم لا وسلل ابا وحج ن وكيف «نايبلا

 نع ظفحلا وه بهشلا لاسرإ نم دوصقملا نإف ؛هنع ظوفحملا عم ف وه مهعامسو :ىاثلا نع اباوج "نوفذقي"و

 يأ ءفاضم فذح ىلع "ناطيش لك نم" :هلوق نأ ىلإ اذ ريشي :مهعامسو (نيلامكلا ريسفت) .ريغ ال مهعامس

 مهعامس نع ظفحلا وه ناطيش لك نم ظفحلا نم دوصقملا نأ :ئعملا وأ (لمجلا ةيشاح) .ناطيش لك عامس نم

 (نيلامكلا ريسفت) .نجلاو سنإلا :لفسألا ًالملاو ءءامسلا ناكم يف مهنأل يأ :ءامسلا يف ةكئالملا .ريغ ال

 :باتكك' باهشلا :بهشلاب . ىلوألا قيرظب عامسلا يفن ءاغصإلا يفن نم مزلي هنإف ؛هيفنل ةغلاب :ءاغصإلا ىنعم

 سالتخالا :فطخلاو :ةفطخلا فطخ نم الإ (سوماق) .رسكلابو نيتمضب بهش هعمج ؛ةعطاس ران نم ةلعش
 ءامسلا يف ريدتسملا نأ صوصنلا رهاوظ اهيلع تلد يذلا وه اذه :ءيضم بكوك (نايبلا حور) .ةعرسب

 لعتشيف ريثألا ىلإ دعضي راخب ةثإ :ليق امو «ضقنا ايكوك .نأك نري اه باهشلا :"يواضيبلا" لاقو ؛بكوك

 يف ركذ امك ريضصي نأ دعبي الو. .كللفلا نم- ضني هنأ ىلع .لدي ام هيف سيل ذإ ؛كلذ فاني م حص نإ «نيمحتف

 (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلل تاقوألا ضعب

 ريسفت هعم ىتأتي اذه ىلعو «هئوضب وحلا بقثي هنأك ءيضم بقاث :هريغ ةرابعو «هبقث نم توي ثيحب يأ :هبقثي

 «بقاث هنأب ةحرصم ةيآلا :لاقيف حراشلا ريسفت ىلع نكل .هدسج بقئي ل هقرحي وأ ناطيشلا لبخي هنوكب بقاثلا

 هلبخيو :"بهاوملا" ايس سو لبخلا :حابصملا يف :هلبخي وأ ؟هقرحي وأ هلبخي هنوك ىتأتي فيكف

 .يراربلا يف سانلا لضي الوغ ريصيف



 تافاصلا ةروس ١ث. نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 م اَقلَح نم ؛ ما اقلَح دش مها اخيبوت وأ اريرعت 0 رافك ريختسا ةقفتْساف 5

 نإ ءالقعلا بيلغت ' نيفاح كايتإل الا قو ؟امهيف امو نيضرألاو تا وم ||و ةكئالملا

 مهقلخ نأ :نعملا «كيلاب .قصلي مزال < تزل نيط نم مدأ مهلصأ يأ 2

 لاقتنالل نب .ريسيلا مهكالهإ ىلإ يّدوملا نآرقلاو يبنلا راكنإب اوربكتي الف «فيعض
 مص ىببلل اباطحخ -ءاتلا حتفب -َتَبِحَع مهلاحو هلاحب رابخإلا وهو «رخآ ىلإ ضرغ نم

 اب

 ١ نارقلاب اوظْعُو اوُركذ اَذِإَو .تانكحشت نه 31 نورخسي مه و كايإ مهيب كت نم أ

2 
 كيعبلا رمأ وأ كنم وأ

 .اب نوؤزهتسي 2 تورش شتا رمقلا ؛ قاقشناك ٌةَياو أَوأَر اَذِإَو .نوظعتي ال مع نورك دي

 يسر 95 يب 3 ع و وو #© سادت 5 م 1

 اَنْكَو اَنَثِم اًذِوأ :ثعبلل نيركنم اولاقو .نيب 2: ُنيِبُم رح الإ آَذَه امّنِإ اهيف أَوُناَقَو
 ي , 5 5 ١ : ير“ ايوب تع 8# خخ 3# جاوا

 ,ةيناثلا ليهستو «قيقحتلا نيعضوملا يف نيتزمهلا يف 2 َنوُثوُعْبَمَل ان اَمدَظِعَو اًباَر

 ا ولّوألا اَنْوَاَباَ 3 نيهجولا ىلع امهنيب فلأ لاخدإو

 سقت لف امك ,ةكبو ع 7 لثم جرخم ارقل ؛ءابلاب ميم ا ليناَف مزال ةاضأ " نك نأ كل ةراشإ :مزال
4 

 وح :ليقو .اهنع توكيمم ريغ ةقباسلا ةلمجلا ْنإف ؛؟بارضالل ال نأ :لاقتناإلل .."قايبلا حو ور'و "يدهارلا"
 جل

 (نيلامكلا ريسفت) .نورباكم نودناعم مهإف ؛مهتفتسي ال يأ ءاتفتسالاب رمألا نع بارضإ

 ريدقت ىلع وأ «ىلاعت هلل اهمضبو "كايإ" :هلوق دعب خسنلا ضعب فو .ناتيعبس اضيأ ءاتلا مضبو يأ :ءاتلا حتفب

 دانسإبف مضلاب امأ ءاهحتفب نوقابلاو -ءاتلا مضب- تبجع لب :يئاسكلاو ةرمح أرق :"بيطخلا" فو ."لق"

 4 هنم هللا تعيس ”ةيهنم نورحشيف# :ىلاعت لاق امك «نييمدآلا نم بحعتلا# وه سيلو هللا 1 بحعتلا

 نم بجعلاو :هميظعتو هراكنإ نييمدآلا نم بجعلاف (517/:ةبوتلا) هيت هللا اوسن# :ىلاعت لاقو ؛(/5:ةبوتلا)

 كبر بسع' :ثيدحلا يف امك هانضرلاو نابحتسالا نعم نوكي دقو ءمذلاو راكنإلا نيعمب نوكي دق ىلاعت هللا

 (لسجلا ةيشاح) ."ةوبص هل سيل باش خرم

 اولدعو لماعلا اورخأو ؛ةزمهلا اورركو فرظلا اومدق ؟اماظعو ابارث انكو انتم اذإ ثعبنأ :مالكلا لصأ :انتم اذإء

 (يواصلا ةيشاح) . راكنإلا ل 2 نوغلابم مُهَأِب ا راعشإ «رارمتساللاو ماودلا دضقل ؛ةيعسالا ةلمحلا ىلإ هب

 ان لاخدإللا د را أ ٠ :امهنيب فلأ لاخدإو



 تافاصلا ةروس ١ تأ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 واولاب فطعلاو ,ماهفتسالل ةزمهلو اهحتفبو ل افطع واولا نوكسب

 .ماهفتسالا ةزمه لصافلاو ,"نوثوعبمل' يف ريمضلا وأ ءاهمساو نإ لحم هيلع فوطعملاو
 هاا د ند دعوت
 هدعب ام هرسفي مهبم هريمض َّيِه اًمْنِإَف .نورعاص 2: نورد ٌمَتْنَأَو لوثعبنت معن لق

 راث ع

 يأ أولاَقَو .مه لعفي ام 2 :* نورظنَي ءايحأ  قئالخلا يوسع ةرجز

 رش ىلا ق ةئالخلا نيب لّصفلا موي اذنه .ءازحلاو باسحلا يأ مج 2 نيدلا هوي اَذََه
 هيف نادي اب يذلا موي

 نقال و16 6 طعم عج وضم دون روم ةرجفتم دع معمم وعجم ص جدو دينهم و عيوبي هيقلشاف جو تروُبَذَكَت مب

 ؟نوثعيي انؤابآ مأ نوثعبم نحنأ :نيعملاو ءكشلل "وأ" ف اذه ىلعو ءاهمساو "نإ" لحم ىلع يأ :"وأ"ب افطع
 ةءارقب عحار "خلإ ةزمهلاو" :هلوقو .لصافلا مدعل ؛"نوثوعبمل' ف ريمضلا ىلع فطعلا نوكي نأ اذه ىلع حصي الو

 فوطعملاو" :هلوقف ؛لوألا هجولا يف امك "وأ"ب ال يأ "واولاب" :هلوقو .يراكنإلا يأ 'ماهفتسالل" :هلوقو .حتفلا
 هيف الماع "نوثوعبم" نوكيف «ةيناثلا ةءارقلا ىلع يأ "خلإ ريمضلا وأ" :هلوقو «نيتءارقلا نم لك ىلع يأ "هيلع
 وأ يأ «ربخلا فوذحم أدتبم لعجي نأ ىلوألاف ءاهلبق ام هيف 8 ال ماهفتسالا ةزمه دعب ام نأ هيلع دري نكل ءاضيأ
 ىهف «لالقتسالاب ةدوصقم ال «ىلوألل ةدكؤم فطعلا يف هجولا اذه ىلع ةزمهلا نأب باهشلا باحأو ؟نوثعبي انؤابآ
 عفرلا ريمض وهو هيلع فوطعملا نيب يأ "لصافلاو" :هلوقو .اهدعب اميف اهلبق ام لمع حصف «ةمدقم ةينلا يف

 (لمجلا ةيشاح) .ام لصاف "وأ" :هلوق دح ىلع وهف «ماهفتسالا ةزمه "انؤابآوأ" وهو فوطعملا نيبو ,نكتسملا

 نم مهجورخل ؛نورغاص مكنأ لاحلاو نوثعبُت :ليق هنأك «'معن' ىيعم اهيف لماعلاو «ةيلاح ةلمحلا :نورخاد متنأو
 اهيلع لولدملا ةثعبلا ريمض ىه :ةرجز يه امنإف (يواصلا ةيشاح) .مهروهظ ىلع مهرا زوأ نيلماح مهروبق

 ءاهربخ اهحضوي ةمهبم يه :يرشخمزلا لاقو .ازاجب اهايإ تلعج ةرجزلا نع ةئشان مهتثعب تناك امل ؛قايسلاب

 ام لعجو «"انليو" ىلع متاح وبأ فقوو «هربخ هرسفي ريمضلا نإ :كلام نباو وه لوقي ام اريثكو :خيشلا لاق
 موي اذه" :هلوقو ؛هيلع فقيف ةرفكلا مالك نم "نيدلا موي اذه" لعج مهضعبو «ىلاعت ٌئرابلا لوق نم هدعب

 ىلإ ملكتلا نم اتافتلا امإ "نوبذكت" :هلوق نوكيف اذه ىلعو :مهمالك نم عيمجلا :ليقو «ئرابلا لوق نم "”لصفلا

 (لمجلا ةيشاح) .ضعبل ضعب نم ةبطاخم امإو «باطخلا

 ؛"انليو اي" :هلوق دنع مهمالك مت هنأ ىلإ ةراشإ هيفو .ليولاب لوقلا مهعفني ال هنأب مهوباجأ مهنأك :ةكئالملا مهل لوقتو
 (نيلامكلا ريسفت) ."نيدلا موي اذه" :هلوق دنع متي مهمالك :هريغ لاقو .ةكئالملا مالك نم هدعب امو ؛هيلع فقولا يغبنيف



 تافاصلا ةروس ١6 نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 مهءانرق ٍمْهَجَوْزَأَو كرشلاب مهسفنأ ْأوَُظ - اوُرْشحا :ةكئالملل لاقيو
 فرد مرثهال ناثرألا نم هريغ تارت نوف وم قو نوُدبمَي ارق امو نيطابعلا
 ,َإ طارصلا دنع مهوسبحا ٌَرُهوُفَقَو .رانلا قيرط 2: جينبلا ٍِطَرِص ىلإ مهوقوسو
 20 َنوُرَصاَتَت ال دكَل ام :اخيبوت مهل لاقيو «مهاعفأو مهلاوقأ عيمج نع م َنوُلوُعَسم
 < َنوُمِلْسَتَسُم ميله ْلَب :محل لاقيو ؟ايندلا يف مكلاحك اضعب مكضعب رصني ال
 .نومصاختيو نوموالتي 2 َنولَءاَسَتَي ضْعَب لع (هضقت َلَبَقَأَو .ءالذأ نوداقنم

 يلا ةهجلا نع /ت) ِنيِمَيْلآ نَع اََنوُنَأَت مثدك ْحكَنِإ :نيعوبتملل مهنم عابتألا يأ ْأَوُناَق
 فق وما ىلإ مهماقم نم ةملظلا رشح «ضعبل ومهصعل نم وأ ةكئكاملل لجو ع هللا نم باطخ :اوملظ نيدذلا

 ١| ةدبع عم منصلا دباع ةاصعلا نم مهءارظنو مههابشأ يأ "مهجاوزأو" :هلوق .ميحتلا ىلإ فقوملا نه :ليقو

 (لمجلا ةيشاح) . (ا/:ةعقاولا) هك ةثالث اجا َوْزَأ منك وف :ىلاعغت“ةلوقكا «بكاوكلا ةدبغ عم نك وحلا كانو

 سابع نبا نعو ؛لتاقمو كاحضلا نع يور اذك «ةلسلس يف هناطيش عم رشحي رفاك لك :نيطايشلا نم مهءانرق
 نعو ءاًمدبع عم بكاوكلا يدباعو ؛منصلا يدباع عم منصلا يدباع مههابشأو نيملاظلا اورشحا :ورمع يبأو

 : رسما نعو .هريظن عم رمخلا بحاصو «ةانرلا عم يبازلاك «بنذلا كلذ بحاص عم 55 ط بحاص :رمع

 نم ام" :اعوفرم سنأ نع مكاحلا ىور .يوغبلا هلاق اذك طارصلا دنع لاؤسلا نأل :طارصلا دنع مهوسبحا

 ."نولوئسم مهغإ مهوفقو" :أرق مث ىعم داقي ءهعم امزال «ةمايقلا موي هعم افوقوم ناك الإ رش ىلإ الحر اعد عاد

 (بيطخلا ريسفت) .راضملا كلت عفد يف مهل ةليح ال :ءالذأ نوداقنم (نيلامكلا ريسفت)

 فلحلاب نيدقاعتملا نأ ؛قلحلا| اما و .ةوقلا ن ءع ارك ربع ةح راجبا امأ نيميلا و 5 "اننوثأت" لعاف نم اع :خلإ نييلا نع

 ىفف (نيمسلا ريسفت) .نيفلاح نيمسقم :ىاثلا ىلعو «ءايوقأ اننوتأت :لوألا ىلع ريدقتلاف ءرخخأ نيم امهنم لك حسصسغي

 دارملاف .دحاو ريغ هركذ امك ءمسقلا يه ىلا ةيعرشلا نيميلاب دارملا نأ :اهتلمج نمف «ةديدع ريسافت نيميلاب دارملا

 ءاهببسب و اهلجأ لم يأ اهنم مكقدصن يق 1 فيسات" هلوقو انما وعم. "رع" «فلحلا حراشلا مالك ِق ةهجلجاب

 اف باهشلا لاق رشا فلخلا امي دارملاف ءاهريسفت يأ ةيآلا يف نيميلا ريوصت يأ ريوصتلل "مكفلحب'" :هلوق يف ءابلاو

 رورجملاو راجلاو ؛هيلع مه ام ةيقح ىلع مهل نيمسقم مفوتأي مف مهفأ فلحلا نع مهئايتإ ى يعم و "فلحلا نع وأ" :هلوق :هصن

 ب (لمجلا ةيشاح) .وغل فرظ و (” :مجنلا) 4 ىَوَهْلا نع ّقِطْن امد :هلوق ف امك «ءابلا نعم "نع'و ؛لاح



 تافاصلا ةروس ١ هم نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مكنإ :ىعملا ةمكانعبتاو مكانقذصف «قحلا ىلع مكنأ مكفلحب ؛اهنم مكنمأن انك

 انتم .لالضإلا فدصضي انو مك ةيمؤم اوتوكت ل لب مهل نوعبتملا يأ أولاَق .انومتللضأ

 ةوق نَطلُس نم رْكيَلَع اَمَل ناك امو .انيلإ 0 نع متعجرف نينمؤم متنك ول نأ

 َنيَلَع بجو َّقَحَف .انلثم نيلاض ,) َنيِغَط ام مدق لب انتياتم ىلع مكر هقت ةريلظو

 ان .4 َنيِعَمْجْأ سانلاو ةنجتلا ّنِم َمنْهَح 4 :هلوق يأ «باذعلاب 0( اد ابيع

 7 للعملا َمُكَْيَوْعأَف :مهوق هنع أشنو «لوقلا كلذب بانعلا () َنوُْبآَذَل ًاعيمج

 0 تاثيث ل ةمايقلا موي ثيم ١ َوَي َمِجيِإَف :ىلاعت لاق مج نيودغ اَنُك ان

 .ءالؤه ريغ (2) َنيِمرِجُملِب ُلَعفَت ءالؤم لعفن امك َكِلَّذَك اَنِإ .ةياوغلا يف مهكارتشال
 آل هه َلِيِق اَذِإ أَوُناك هدعب ام ةئيرقب ءالؤه يأ د .عوبتملاو مهنم عباتلا ,مهيذعن يأ
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 رسفملاو .ياعملا كلتل ةلمتخ ةيآلاو عريخلاو نيدلاو ةوقلاو ةمولعملا كني : وانتا ىلع قلطي :نيميلا نع 5

 ةهجلا كلتف ءاهنم مكنمأت انك يلا ةهجلا نم انث وتأت مسك" :نوسملاو "نم" قع "نعاف ةيلعو :لوآلا زاععا

 :مهل اولاق مفأك ءانئاوغإو انلالضإب يأ :نامبإلا نع متعجرف (يواصلا ةيشاح) .قحلا ىلع مكنأ مكفلحب ةروصم
 (ي واصلا ةيشاح) .انومتعطأ امل نامتإلا كت لصح ولف .هبلق يف ناميإلا تاشل ؛انعيظي ال نمآ نم نإ

 .انلاحب هملعل ؛ةلاحم ال هباذعل نوقئاذ انأب هللا ديعو نعي "”نوقئاذل انإ انبر لوق" :هلوق .اعيمج انمزلف يأ :انيلع قحف

 نع كلذب نوَملكتم مهكأل ؛ملكتملا طظفل 08 كب 906 هنكلو سيتا مكنإ' :لاَقل وه اني ديعولا 6-0 ولو

 انك انإ" :هلوق .هلبق ام يفاني الف ؛هاركإ ريغ نم ةياوغلا يف مكل انببست يأ :مكانيوغأف (كرادملا ريسفت) .مهسفنأ

 يملا قرونا وق انو فدع ا يضاعف لامي اتسم نا وسال ةاسقل راقت <ل انببحأف يأ "نيواغ

 (لمجلا ةيشاح) .قبس امر نومصاختيو ن ورواحوو نولءاستي ذإ موي يأ :ذئموي مهإف (يواصلا ةيشاح) .هيلع

 نوعمتجم شيرقو «هتوم دنع بلاط يبأ ىلع لخد 2 ينلا نأ كلذ ببس و :مانصألا ةدبع يأ :خا اوناك مكإ

 انإأ :اولاقو كلذ نم اوفنأو اوبأف  مجعلا امك مكل نيدتو «ب رعلا اك اوكلمت هللا الإ هلإ اي :اولوق" *لاقف ؛ةدنع

 (يواصلا ةيشاحإ ؟انتخآ اوكراتل



 تافاصلا ةروس ١ ه نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 لوق لجأل يأ 20 نوئجم ٍرِعاَشِل اَنِتَهِلاَج اَوكراَتَل مّدقت ام هيتزمه يف اًنيأ َنولوقُيَو

 الإ .هلإ ال نأ وهو هب نيئاجلا - َنيلَسَّرَملا قّدصَوّقحلاب َءاَج ْلَب :ىلاعت لاق .دمحم

٠ 
 نك ام ءازج لإ 5 امو 25 رييلألا باَذَعلا أوقياذل تافتلا هيف نإ . هللا يلا

 ركذ .عطقنم ءانضتسا «نينمؤملا يأ 2 َنيِصّلْخُملآ هلآ َداَبِع اَلِإ (2) توُلَمْحَ
 نايب وأ لدب ُهْكَوَف .اًيشعو ةركب متو موُلعَم قرر ةنجلا يف ْجُ كيِنلوُأ :هلوق يف مهؤازح
 اهظفح نع نونغتسم ةنجلا لهأ نأل هةحص ظفحل هل ءاذثلل لك ؤي ام وه :قزرلل

 روس ىلع 2 ميعنلا ٍتنَج ىف هللا باونب 2 َنوُمَّركُم ِمهَو دبألل مهماسجأ قلخب

 ءانإلا وه سكب مهنم لك ىلع ِمِبيَلَع ٌفاَطَي .ضعب افق مهضعب ىري ال 2: َنيِلِبَقَتُم

 اضايب ّدشأ َءآَضْيَب .ءاملا راهغأك ضرألا هجو ىلع يرجي رمح نمت نيِعُم نم هبارشب
 .برشلا دنع ةهيرك اهإف ؛ايندلا رمح فالخب 2 َنييرشلل ةذيدل ذأ نبللا نم

 (يواضيبلا ريسفت) .نولسرملا هيلع قباطتو «ناهربلا هب مئاق قح ديحوتلا نم هب ءاج ام نأب مهيلع در :لإ نيلسرملا قدصو

 ءانثتسا يأ :عطقنم ءانشتسا (دوعسلا بأ ريسفت) .مهيلع بضغلا لامك راهظإل ؛باطخلا ىلإ ةبيغلا نه يأ :تافتلا هيف

 نوزجي مهنإف نوصلحملا هللا دابع امأو ءمهلامعأ ردقب الإ نوزجي ال ةرفكلا نأ :ئعملاو ؛"نوزحت" يف واولا نم
 (لمدللا ةيشاح) ."خلإ مهؤازج ركذ يأ" :هلوقل بسانملا وه اذهو «ةفعاضم افاعضأ
 "ررس ىلع" كلذكو ءالاح نوكي نأو ءايناث اربح نوكي نأو «"نومركم"-ب قلعتي نأ زوجي :ميعنلا تانج يف

 نم لاح وأ: "قومركم'ل ةفص "مهيلع فاطي"و ؛"نيلباقتم'بب "روبس ىلع" قلعتي نأ زوو .لاحع "نيلباقته"و

 (لمجلا ةيشاح) .الاح هانلعح اذإ نيراجلا دحأ قف ريهضلا عم وأ + "نيلياقتم" ق و ريمضلا

 و ةيباحلا ىلإ ءاعتنم نيب ام ريرسلاو «دجربزلاو توقايلاو ردلاب ةللكم ررس ىلع :مك5 سابع نبا لاق :ررس ىلع

 نايلو مهيلَع فوطُي# :ةيآ يق: امك «نادلولا فئاظلاو يأ :مهيلع فاطي يعواضلا :ةنيش ةيشاعإ .ةايلبا ىلإ كانغ نيب

 سأكلا إف :هبارشب ءانإلا وه (يواصلا ةيشاحاإ :(١961١/:ةعقاولا) 0: نييبعم نه 5- 001 ,اَيأ» تاّوكأب قال

 ىعمب ذل ثينأت اهنأ ىلإ ريشي :ةذيذل (نايبلا حور) .ءانإو حدق وهف الإو ءرمخ 5 ماد ام ةجاجزلا ىلع قلطي

 (نيلامكلا ريسفت) .بيبط ىعمب. بطك «ذيذل
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 -اهرسكو ءازلا حتفب- (متإ) َتوُفَرَعُي انْبَع خه اَلَو مهوقع لاتغي امَلَوَغ انيِف ا
 نطلا ُتبِصنَق و ره َدنِعَو .ايندلا رمح فاالخب نوركسي يأ فزنأو براشلا فز

 22) نيع نهدنع مهنسحل ؛مهريغ ىلإ نرظني ال «نهجاوزأ ىلع نيعألا تاسباح
 هشيرب روتسم < هو نوتكم ماعنلل ضب نوللا قو 55 .اهناسح .نبعألا ماخض

 لكشلا يف ال

 َلَبَقَأَف .عابسنلا نا ولأ نسيج -ةرفص ْى ضايبلا وهو هنولو رابع هيلإ لصي ايإ

 م لآفاق .ايندلا يف مم رم امع يه َنوُءاَسعيضَْب نع ةنحا رمأ ضعب معَ

 مدقت ام عضاوم ةئالث ين ف تفرغ 3 انيأ اميظعو ايارث اكو. انيِع اًذهأ ؟ثعبلاب

 زن م مو 1 ا م .اضيأ كلذ ركنا ؟ةوبسافمو نويرجم 5 نوجيدمل

 نر [عورمت نبي قلتو 02 بارك لارو تسي :ةيسرافلاب .هكلهأو هدسفأ اذإ "هلاغ" نم ةلئاغ يأ :لوغ اهيف ال

 ءازلا حتفب :كوفزني (دوعسلا يبأ رد ريسفت) نايبلا حور .لازجو تاو رن ئارصو 1 بابذو لاع واف نوج تسا

 يذلاو ؛هلقع بهذ اذإ فوزنو فيزن وهف براشلا فزن :نم حتفلاب وه يذلاف «يلعو ةزمحل اهرسكو «رثكألل
 (نيلامكلا ع ريسفت) .دافنلل هلصأو ءهبرش وأ هلقع بهذ اذإ براشلا 2 نم ريشكلاب وه

 نوكي نأو «ناسللا قلطنمك نهفارطأ تارصاق يأ «ةهبشملا ةفصلا باب نم نوكي نأ زوجي :فرطلا تارصاق

 نهفارطأ نرصق يأ ؛هبوصنم يناثلا ىلعو «لحملا عوفرم هيلإ فاضملا لوألا ىلعف ؛هلصأ ىلع لعافلا مسا باب نم

 وهو «ةضيب عمج ضيبلاو .نيعأ ركذلاو «نيعلا ةعساولا يهو ءءانيع عمج نيعلاو .ميظع حدم وهو ؛نهحاوزأ ىلع

 وهو «هنول يف هب ةأرملا هبشت برعلاو ءنك يف هتلعج يأ هتننك نم نونكملاو «ماعنلا ضيب انه هب دارملاو «فورعم

 (لمجلا ةيشاح) .هبحت برعلاو «ةرفص ضعب برشم ضايب

 عمج ضيبلا :ماعنلل ضيب .هنيع نسحلا ؛نيعأو ءانيع :يشحولا رقبلل لاقي ءافاسح ىيعملاو ءاهماظع يأ :نيعألا ماخض

 هدرفأ امنإ :نونكم .لمجلا هبشي فورعم رئاط :ماعنلل (نيلامكلا ريسفت) .جراخلا نم ذوحأم ماعنلل افوكو «ةضيب
 (نيلامكلا ريسفت) .ثينأتلاو ريكذتلا هيف يوتسي ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي يذلا عمجلا نأل ؛عمج ضيبلا نأ عم

 نوبرشي يأ 'مهيلع فاطي" ىلع فوطعم :مهضعب لبقأف (نيلامكلا ريسفت) .ماعنلا حانج :شير :هشيرب روتسم

 (نيلامكلا ريسفت) .ءازحلا نيعمب نيدلا نم ؛عيبم ةنزب نيدمف :نويرجم (نيلامكلا ريسفت) .بارشلا ىلع نوثداحتيف
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 :نولوقيف ؟هلاح رظنتل ؟رانلا ىلإ ىعم م َنوُعلْطُم رثنأ لَه :هناوحإل لئاقلا كلذ لاق

 م سا ءاو ىف هنيرق ىأر يأ ُهاَءَرْف ةنجا ىوك ضعب نم لئاقلا كلذ َملطاف ل

 2 نيدّرتِل قمن زاك تدك ةليقثلا نم ةففخم نإ هللاَت :اتيهمشت هل لاق . رانلا طسو يأ

 - د <

 2+ نيرصخملا مدبكل ناميإلاب يلع هماعنإ يأ قي ةجحت لَوَلَو .كئارغإب نيكلهتل

 نايبيمهمل ف يلا يأ لوألا اَنََتْوَم الإ 2و َنِيْيَمِب نع اَمَقَأ :ةنحلا لهأ لوقيو .رانلا يف كلعم

 رح

 ةايفعا كيبأت نم ىللاعت هللا ةمعنب تندم و ذذلت ماهقتسا وه 2 نيب ف هب اَمَو ايندلا

 دسم ١ (8) لطفل ٌروُفْلاَوْه ةنلبا لهأل َركذ يذلا اًدرَه َّنِإ .بيذعتلا مدعو

 أ ءرانلا لهأ ىلإ اهنم اهلهأ رظني ّىوك ةنجلا يف نإ :ليق .نيرقلا كلذ مكيرأل رانلا ىلإ يأ :نوعلطم متنأ له 53

 (كرادملا يس .رانلا لهأ ةلزنم نم مكتلزنم نيأ اوملعتف «رانلا ىلإ نولطم متنأ له :ةنحلا لهأل هللا لاق

 عم نكل ءاهمضو اهرسك 57 عمجلا يفو ءاهمضو فاكلا حتفب وهو :طئاحلا يف بقثلا :ةوكلا :ةنجلا ىوك

 بيصي امج رورسلاو حرفلا تيمشتلا :اتيمشت (لمجلا ةيشاح) .رضقلا نيعتي مضلا غمو ءرصقلاو دملا حصي رسكلا

 ةرمه دعب ردقم ىلع فطع] 0 نيتيمب نحن امفأ .ودعلا ةيلبب جرفلا :ةتامشلا :"راتخملا" فو ءبئاضملا نم ودعلا

 ىفن "ام"و تسا ماهفتسا فلأ [(نيلامكلا ريسفت) .نيتيم نحن امف نيمعنم «ةنحلا يف نيدلخم نحنأ يأ ,ماهفتسالا

 كو "يدهاز" كاك بازئف ام متتسلاو نيل عطر 220 يهم ام مجت | ايإ :ةينس رافلاب ءىاوسو ريغ عم "لإ"و نوجا

 ىلع توملاب يحج اذإف «نوتومب ال مه ةنيلعا مهوخد ل وأ يف نوملعي هل ةيحلا لهأ نإ :مهصعب لاقو : تيما"

 مفأ نوملعي كلذ دنعف ءال : :ةكئااملا لوقتف [؟ ؟نيتيع نحل انهفأ ةةكتكلاملل ةيملا لهأ ل |وقي ,حبذو ح دعافأ شبك ةروض

 لؤقي اهب هبجعت مظع اذإ ؛هتداعس تلماكت يذلا نإ :ليقو «توملا خبذ لبق لصح مالكلا اذه ىلعو .نوتومب ال

 5 ناك ام.هل اخيبوت ؛هنيرقل نمؤملا ةلوقي : ليقو .هيلغ اح ىلاغت هللا منعنأ ن يلا ةمعنلاب ثيدحتلا ةهج ىلع كلذ

 وه :ليقو .اغرفم ءانثتسالا نوكيو «هلبق فضولا هيف لماعلاو ءردصملا ىلع بوصنم :خ | ىلوألا انتتوم الإ

 اهيف هوو الإ :ىلاعت هلوق نم نعملا ف بيرق اذهو ءاينذلا قف انل تناك ىلوألا ةتوملا نك أ :عطقنم عاتشجسا

 : نضعمل مهصضعب مالك نم وهف يأ : ذذلت ماهفتسا وه (لمجلا ةيشاح)إ (ه 5 :ناحدلا) 2

 دولحم !رانلا لهأ ايو «توم الب دولحت !ةنجلا لهأ اي :لاقيو .توملا حبذي نيح ةكئالملل نينفؤملا مالك نما:

 هلا ةدكَحلا هيلا تي ملا

 ايقو
 ايبا“

 هنولوقي مه :ليقو ءرثكألا هيلعو .ءكلذ مه لاقي :ليق :ميظعلا زوفلا وش اذه نإ (يواضلا ةيشاح) .توم الب

 (تلامكلا معو. ةمهب انو

 ا
7 
 ٠١ د
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 َكلَذأ .هنولوقي مه :ليقو ءكلذ مه لاقي :ليق تو َنوُلِمدَعْلا ٍلَمَعَيِلَف اَذَه ٍلَثِمِل

 ةدعملا 2: موقّرلأ؛ هَرَجَش ْمَأ هريغو فيض نم لزانلل ّدعي ام وهو ًالْونرْيَح مهل روكذملا
 َّنِإ .نأيس امك ميحجلا يف هللا اهتبني :ةماهتب ّرملا رجشلا ثبحأ نم يهو ؟رانلا لهأل

 قرحت رانلا :اولاق ذإ ةكم لهأ نم نيرفاكلا يأ م2 َنيِملْظلْل ُهَنَتِف كلذب اًهَتلَعَج

 اهاصغأو منهج رعق 2: ميحتجلا ٍلْصَأ ف جرحت ةَرَجَ اًهنِإ ؟هتبنت فيكف رجشلا
 نمو قامو عيووو وحكم تعسف سس هاو سب بسس حسم سم هعبب تبسي مسبب لالالا 11 لا

 ةعيرسلا ةيويندلا ظوظحلل ال ءنودهتجملا دهتجي نولماعلا لمعي نأ بجي ليلجلا دارملا اذه ل اينل يأ :2ا اذه لثل

 هللا لبق نم نيتلمحلا نم ركذ ام يأ :مه لاقي (نايبلا حور) .عادصلاو ايالبلاو مالالا نونفب ةبوشملا ؛عاطقنالا

 ؛"نولماعلا امسعيلفأ :هلوق «نيلامتحالا نم الك دعبيو ءضعبل مهضعب لوقي يأ "هنولوقي مه :ليق" :هلوقو .ىلاعت

 يف نيفلكملل ابيغرت ؛ىلاعت هللا مالك نم ةفنأتسم ةلمج هنأ ىلوألاف ءايندلا يف نوكي امنإ هيف بيغرتلاو لمعلا نإف

 (يواضلا ةيشاح) .تاعاطلا لمع

 تبسم يم .ةمومسم ةرحش :موقزلاو .هريغ ىلع رافكلا هراتحا ام ىلإ ةبسنلاب ةيريخلاو «"ريخ"ل زييمت :خإ الزن

 برعلا نم وهو- لهج يبأ لوقو .ةهيركلا ءايشألل دهجو ةدشب ةعلبلا :مقزتلاو «تامف مروت دحأ دسح
 :"دوعسلا بأ" فو (نيمسلا ريسفت) .تحبلا بذكلاو دانعلا نم ”دبزلاب رمتلا الإ موقزلا كار 9 : -ءابرعلا
 يىيشللا نف لضاحلل ريعتساف «عيرلاو لضفلا :لزنلا لصأ (57:تافاصلا) كموقزلا ةرحش أ رت هي كِلذأ#

 اهلصاح يلا موقزلا ةرجش مأ الزن ريخ رورسلاو ةذللا هلصاح يذلا مولعملا قزرلا كلذ يأ «زييمتلا ىلع هباصتناف

 لهأو «ةنحلا لزن مولعملا قزرلا نأ نيعملاو ؛لزانلل رضاحلا ماعطلا نم أيهيو ماقي امل :"لزنلا" :لاقيو ؟مغلاو ملألا
 ةهيرك ءةرم وذ «قرولا ةريغص ةرحش مسا :موقزلاو ؟الزن هنوك يف ريح امهيأف «موقزلا ةرجش مهزن رانلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةفوصوملا ةرجشلا امي تيم ةماهق يف نوكت ؛ةحئارلا
 :فيضلا نم نغأ ناك امعرو «ةفلألاو ةبحملل ارئاز أي ن :م :هريغو (ةوعدب أي نم :فيضلا :ةريغو فيض نم

 وأ قرخآلا يف مهل اباذعو ةنحم يأ :نيملاظلل ةنتف .نوكرشملا اهفرعي ةماق ضرأب نوكت يأ :ةماهتب (يواصلا ةيشاح)

 (كرادملا ريسفت) .اوبذكف !رجشلا قرحت رانلاو ةرجش رانلا يف نوكي فيك :اولاق مهفأ كلذو ءايندلا يف مهل ءالتبا
 الإ ةنحجلا يف تيب نم امو «نييلع يف اهلصأ نإف ؛ةنجلا لهأل ىبوط ةرجش ريظن كلذو ءاشزانم يأ :اهاكرد ىلإ

 (يواصلا ةيشاح) .اهنم نصغ هيف
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 َمُهَل نإ َمُث 2١ َنوطُبلا انبِم َنوُكلاَمَف مهعوج ةّدشل ؛اهحبق عم اَبتِم َنوُنِكَأَل رافكلا يأ

 ابوش ريصيف اهنم لوكأملاب طلتخيف «هنوبرشي راح ءام يأ 20 ميَِح نم اًبَوَسَل اَنيَلَع
 5515 ؛ميمحلا برشل اهنم نوجرخي مهأ ديفي : مجتجلا ىلإل ْمُهَحْرَم نإ مث .هل

 مكنإف .رظنملا ةحيبقلا تايحلا يأ:

 ةلالدلل ؛نيطايشلا سوؤٌؤرب هبشو ءاهلمح نم موقرل || ةرجش نم علط امل ريعتساف ؛ةلخنلل علطلا : هناك اهملط

 «ضحم رش هنأ مهداقتعال ؛سانلا عابط يف حبقتسم هوركم نيطايشلا نأل ؛رظنملا حبقو ةهاركلا يف هيهانت ىلع

 : نيمسلا" يفو (كرادملا ريسفت) .ادج ةلئاه ءرظنملا ةحيبق ءءافرع ةيح نيطايشلا :ليقو سوؤر هنأك "':هلوق 2

 ردم رجش وهو :نيسألا ىمست ةيحانب هنيعب رجش نيظايَشلا صو نأ ةقيقح هنأ :امهدحأ «كاهجج و هيف "نيظايشلا

 .هب هبشي الصأ راص 1 .حبقلا يف نيطايشلا سوؤرب اهيبشت كلذب برعلا هتم ,ةروصلا
 .هفرعت امي برعلا بطوخ دق اذه ىلعف ؛مارصل | :هل لاقي رجش وه :ل ايفو :تايخحلا نم فنص نيطايشلا :ليقو

 ركب ام لك نأ كلذاو «لييختلاو ليثمتلا باب 9 هنأ :ىياثلاو .ةقيقح مالكلاف عهد وجع وم ةرحشلا هذهو

 ريغ جول نيد وحج وم اوناك إو نيطايشلاو «ةري / نإو مه ولا ةليحكتي امن. هبشي «ةروصلاو عابطلا ٍِق حبمتسيو

 (لمجلا ةيشاح) .تاراعتسالا ن *يه 3 وفلأ مع مهبطاخ هنأ الإ ع ابن رعلل نتي

 !إ د < تفإ + ع < غ 1 -[ ف ع 5 د 2 تأ
 نسا ى قئافلا ةيبسستل «ليخملاب ةيببشتل وش ف «لوهلاو حبلا يهانت ِق .ةريخ ةهرابعو :خا ةحيبقلا ب ين

 هل لاقي ء«فورعم رجش نيطايشلا سوؤر نإ :ليقو .رظنملا ةحيبقلا ةلئالا تايحلا نيظايشلا : ليقو .كلملاب

 نس نإف :ةيئره نكي ملا نإو نيطايشلاو :"يدهازلا" قو قدا وه لوألا هجولا :يزارلا لاقو .اضيأ نعسألا

 .ةحيبقلا ءايشألا يف ان لثملا برض برعلا تاداع

 ام ىلع يأ :اهيلع (يدهازلا ريسفنت) .جرملاو طلخلا :يوشلاو " لل" نعمت "ىلع' :2! ابوشل اهيلع مش نإ مت

 ٌئرقو «هلضأ ىلع ردصم ةماعلا ةءارق ف -نيشلا حتفب- "ايوشل" :هلوق .شطعلا مهبلغو ءاوعبش اذإ اهنم هنولكأي

 (ي هاضلا ةيشاح) .هبباوشملا نعم مسا نغشل هشلا مضب اذودش

 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي امو ءاهجراح هنأل ؛يقسلل باودلا جرخي امك :ميمحلا برشل اهنم نوجرخي

 نم نوج رخي مه :ليقو ."مهبلقنم نإ 0

 دعب مهنأ يئاني ىح «ةيلكلاب ميحجلا نم جراخ هنأ دارملا سيلو هريرهمزلا هنم رحآ لخم ىلإ رانلا نم لحم يف مهرقم

 :ئرق هنأ اضيأ هديؤيو (4 4 :نمحرلا) يِنآ ٍميِمَح َنْيَبَو اَهَنيَب َنوُفوطَيا»

 (نيلامكلا ريسفت) .اهوخد لبق مهيلإ مّدقي لزن ميمحلاو موقزلا :ليقو .قافتالاب نوجرخي ال رانلا لوحد
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 2 َنوُعَرُم مِهرئاَع ْنلَع َمُهَف 2 َنيِلاَض ْمُهَءآَبَ اودحو ْأَوَقْلَأ َمبَنِإ .اهجراخل هنأو يب ع دود يكيع هير د 6 - ل 202 َ '
 كل ل حى يلا انك رك 12 كيك عج كو . : : 1 و
 .ةيضاملا ممألا نم ير نيلو الا رثكا ٌمِهلَبق لض دقلَو .هيلإ كوعرسيف مهعابتأ ىلإ دوجعزي

 م 2 تب وق وح و0 ْ ناله ا ١ د 0 5 10-7 2
 ةبقنع ناك فيك ٌرظناف .نيفوخم لسرلا نم 2:0 َنيرذنم مهف اًنلسرا دقلَو

 ؛نينمؤملا يأ م2: تريِصّلْخُمْلآ هللا داَبِع الإ .باذعلا مهتبقاع يأ نيرفاكلا /2) َنيِرَدَمُمْلا
 حتف ةءارق ىلع امل مهصلخأ هللا نأل وأ «ةدابعلا يف مهصالخإل ؛باذعلا نم اوحب مهفإف

 © زن اوه 2 و6 ع دل و كا كر دع 1 0 ىو ف و ب قل
 50 إظ 55 5 سو وا 2# 2 2 : 1 5

 .قرغلا يأ 25 مِظَعلا بّركلا يم ءُهَلَهاَو هئيِحَنَو .قرغلاب مهانكلهأف هموق ىلع اناعد

 ماس :دالوأ ةثالث هل ناكو لع هلسن نم مهلك سانلاف مت َنيِقاَبْلا ره دُهَتّيَرذ اَنلَعَجَو

 ررخخلاو كرتلا وبأ ثفايو ,نادوسلا وبأ وهو ماحو «مورلاو سرافو برعلا وبأ وهو

 ١ ا 1 1 3 ا ا ا كلانه امو جوجأمو جوحأيو

 اونوكي مل ميمحلا برش دنع مهفأ ىلع لدي اذهو .ميمحلا برشو موقزلا لكأ دعب يأ :لتاقم لاق :اهجراخل هنإو

 امك برشلا لجأل ؛ميمحلا ىلإ نودري مهف ؛ميحجلا نع جراخ عضوم يف ميمحلا نوكي نأب كلذو ؛ميحجلا يف

 (بيطخملا ريسفت) .(44:نمحرلا) «نآ ميِمَح َنْيََواَهَنْبي ثوفوطي## ؛ىلاعت هلوق ةيلع لديو ةءاملا ىلإ لبإلا رت
 يف مهئابآ ديلقت باذعلل مهقاقحتسا ف :ىيعملاو ؛«باذعلا مهقاقحتسال ليلعت اذه :خلإ مهءابآ اوفلأ

 ام ليصفت يف عورش :حون انادان دقلو (يواصلا ةيشاح) .ديلقتلا ىوس هب نوكسمتي ءيش ريغ نم لالضلا
 ؛ميهاربإ ةصقو ءحون ةصق :صصق عبس ةروسلا هذه يف ركذ دقو ."نيرذنم مهيف انلسرأ دقلو" :هلوق يف هلمجأ

 حيبذ ةصقو

 (يواصلا ةيشاح) .هتمأ نم رفك
 :هلوق يف لاق 225 هنأ يذمرتلا ىور .سائلا نيب فورعم لبج :- ءاخلا مضب - :رزخلاو كرتلا وبأ ثفايو
 :نقيمللا وبآ ماجو ميرعلا وبآ ماس" ؛لاق 98 هنأ دخلا ىورو, .ةكفايو اجو ماس :"نقابلا مه هتيرط انلعجو'

 (نيلامكلا ريسفت) ."مورلا وبأ ثفايو



 تافاصلا ةروس ١ نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 نم ءهنإ 20 نييسخملا ىزجن مهانيزج امك َكل'ذك انإ 2 نييانعلا ىف حون ىلع انم
 . 3 3 6 1 وص حا ع يب ساب ضدك ا ع2 وع عماد يع

 ةئامتسو نافلأ وهو ءامهنيب نمزلا لاط نإو 22: َميِهَرَتإَل نيدلا لصأ يف هعبات

 بلقب ُهَّبَر هئيحب تقو هعبات يأ َءاَج ْذِإ .لاصو دوه امهنيب ناكو «ةنس نوعبرأو

 اخيوم فِمْوَقَو هيبأل هل ةرمتسملا ةلاحلا هذه .يف لاق ّْذِإ .هريغو كرشلا نم © ميلّس

 7 م رقاد - 8 7

 ورق دوما 324 35883 338 ركعات 388: اةيكجت دعم عع ةتخم دمع هع 2+ نودبعت يذلا ام اذاَم

 امالك "نيرخآلا يف هيلع انكر تو" :هلوق نوكي اذه ىلعف «فوذحم "انكرت" لوعفم نأ ىلإ هب راشأ :انسح ءانث

 ريرقتلا يف حراشلا راشأ دقو ؛حونل ىلاعت هللا نم ءاعد ءاضيأ لقتسم مالك 'خلإ حون ىلع مالس" :هلوقو ءالقتسم
 نأ هيلع انكرت يأ ؛ئيعملا ثيح نم "خلإ مالس" ةلمج وه "انكرت" لوعفم نوكي نأ لمتحيو ."انم" :هلوقب اذهل

 :'"نيمسلا" يفو (يحركلا ريسفت) .ةلمجلا هذه يأ ؛حون ىلع مالس :اولوقي نأ يأ ؛ةمايقلا موي ىلإ هيلع اوملسي
 يأ «هلوعفمل رسفم هنأ :ياثلاو ؛"انكرت" ل رسفم هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيفو «ربخو أدتبم "حون ىلع مالس" :هلوق

 .مالكلا اذه وهو ءائيش هيلع انك رت

 لاق ..هدعب انغ.ىلنع "انكرت" طلس :ليقو .."انلق" يعم "انكرت" نمضا:ليقو .مالس :انلقف يأ ءردقم لوق 2 :ليقو

 اميلست هيلع نوملسي يعي ”نيملاعلا يث حون ىلع مالس' يهو ةملكلا هذه "نيرخآلا يف هيلع انكرتو" :يرشخمزلا

 اولعج «نييفوكلا لوق هلاق يذلا اذهو ."اهانلزنأ انإ" ةروس تأرق :كلوقك ءيكحما مالكلا نم وهو ءهل نوعديو

 وهو «هلبق هجولا فالخب ؛هانعم ىلع وه لب لوقلا عم نمض هنأ ال ؛"انكرت"ب الوعفم بصن لحم يف ةلمجلا

 (لمجلا ةيشاح) ."انكرت"ل هب لوعفم وهو "امالس" :هللا دبع أرقو .مهاوقأ نم اضيأ
 همادأو ءمسون ىلع ميلستلا هللا تبث :ليق هنأك ءاهنم مهبم دحأ ولخي الو ءاعيمج مهيف ةيحتلا هذه تبث يأ :نيملاعلا يف

 يثو هبرل اصلخم «هبلقب ههجوت هئيحم نعم :خلإ ءاج ذإ (كرادملا ريسفت) .مهرخآ نع هيلع نوملسي «نيلقتلاو ةكئالملا يف
 بلط امهنيب عماجلاو ؛ةليمج ةفحتب هئيجمت. هبلق هل اصلخم هبر ىلع هلابقإ هبشم لوقت نأ :اهريرقت ةيعبت ةراعتسا مالكلا

 ىيعمو ءاحون ميهاربإ عبات يأ :خ! هعبات يأ (يواصلا ةيشاح) .هبلقب لبقأ نيعمج "ءاج" ءيحبلا نم قتشاو .اضرلاب زوفلا
 (يواضيبلا ريسفت) .ىلاعت هايإ افحتم هبر ءاج هنأك «ىلاعت هل هصالخإ هير هب ء يحب



 تافاصلا ةروس ١ ؟١ نورشعلاو ثلاثلا ءزججلا

 1 1 ل ١ دهم 7 و 7 عند“ ع م ق م 8 5 سرد م

 ط رق قاع يحد ِك ١ : 7 3 3 3 3 1 5 نا .

 ٌبَرب كدظ اَمَف ؟هللا ريغ نودبعتأ يأ بذكلا أوسأ :كفإلاو ."نوديرت"ل هب لوعفم

 ىلإ اوجرخف ,نيماجن اوناكو .ال ؟باقع اللب مك أ هريع مثدبع دإ 0 َنيِمنَعْلا

 لل ساريع نع ني#

 ؛اهيلع دمتعي هنأ م اماهيإ 9 روجنلا ىف ةرظن رظنف .انعم ان :ميهاربإ كسلا

 (22) َنيِريَذُم مهديع ىلإ ُهْنَع ْاَوَلَوَتَ .مقسأس يأ :ليلع ا مقَس نإ لاقف .هوعبتيل
 هوكرتيف هلوق اوعبتب

 ؛ةيانعلل لعفلا ىلع لوعفملا مدقف ءكفإلل يأ اكفإ هللا نود نم ةهلآ نوديرتأ يأ بذكلا ءوسأ :كفإلا :ةلا اكفئأ

 (نايبلا ا .مهك رش لطابو ؛مهتشا كافإ ىلع : جي ومهتحفاكم مهألا نأآل .؛هب لوعفملا ىلع هل لوعفملا مث

 وك و كل ل | وعفم "ةطا"ف ؛ اكفإ هللا ل هد ةهآ نوديرتا ف جأ .هلجأ ن : لوعفم هنأ :اهدحأ عع وأ كيف :حلا ةشا اكفئأ

 أدب هجولا اذهو «لطابو كفإ ىلع مهأب مه حفاكم هنأل ؛اهب امامتها 1 تالومعم تمدقو «"نوديرت" ل فرظ

 هنم اههدبأف «ةغلابم كفإلا سفن اهلعج .هنم الدب "ةآ" نوكيو "نوديرت"ب هب الوعفم نوكي نأ :يناثلا .يرشخمزلا

 ؛كفإ يوذ وأ .نيكفآ ةخآ نوديرتأ يأ "نوديرت" لعاف نم لاح هنأ :ثلاثلا .هريغ ةيطع نبا ركذي ملو ءامب هرسفو
 (نيمسلا ريسسلل) .ملاعف املع انهأ و 1 عم الإ درطي ذباح ردصملا لعجو : خيشلا لاق .يرشخم زلا 02 هيلإو

 نيب ةيرق يف اوناكو "مهل ديع ىلإ اوجرخو" :هلوقو .هب نولماعتيو موجنلا ملع نوطاعتي يأ :نيماجن اوناكو
 يف وأ ءاهتالاصتاو اهعقاوم ىأر يأ :موجنلا يف ةرظن رظنف (يطرقلا ريسفت) ."ازمره" :اهل لاقي «ةفوكلاو ةرصبلا
 ناك هدصق نأ عم «هتفرعمب لاغتشالا خسن مث اقح ناك موجنلا ملع نإف ؛هنم عنام الو ءامياتك يف وأ اهملع

 ."خلإ اهيلع دمتعي هنأ مه اماهيإ" :هلوقب فنصملا راشأ كلذ ىلإ و .مهماهيإ

 اد يه دس ناي او رفق لع رو تيب رك دي # لايغ نا :يدهازلا ريسفت يف :خ ! مهل اماهيإ

 رظنو :ليقو ورك انك مونم ملع زب قعم نب نوعا تير زوم" قس لمه فث اؤوهسدعب كتان نأ

 هنأ :ةحاضيإو ؟اميقس نكي مل هنأ لاحلاو "ويقس ىإ" :لوقي نأ هكِفَع هل زاج فيك :لاقي ال باوج :مقسأس يأ

 باجأو .عفنت الو رضت آل يهو ؛مانصألا مكتدابعب مكيلع بلقلا جيقس جيقَس وأ عت اومتس يأ "جيبه علنا" :ىلاعت هل وقك

 ف ىمحلاك ةماقس هيتأت تناك و ؛راهنلاو ليللا تاقوأ قا: مويسنلا قف ةرظن رظن ف نأ :رخخآ باوجب يزارلا نيدلا رخف

 ديعلا نع هفلخت يف ارذع هلعجف ."ميقس نإ" :لاقو ؟ةعاسلا كلت يف يه له فرعيل ؛رظنف راهنلاو ليللا تاعاس ضعب

 9 .بهذو لام يأ "غارف" :هلوق .تقولا كلذ يف هيتأي ناك مقسلا نأل ؛لاق اميف اقداص ناكو ءمهل يذلا



 تافاصلا ةروس كعب نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 2: َنوُنكَأَت الأ ءازهتسا َلاَقَف .ماعط اهدنعو ءمانصألا يهو ْدِمَهِلاَع لإ ةيفح يف لام َعاَرق
 ةوقلاب 2: ٍنيِمَيلأب برص ْمْهَلَع َعاَرَف .بحت ملف 2) َنوُفِطَت ال كَل ام :لاقف .اوقطني ملف
 نحن :هل اولاقف «يشملا نوعرسي يأ 2١ َنوَُِيِهَِْإ ولبْأَف .هآر نمم هموق غلبف ءاهرسكف
 امانصأ اهريغو ةراجحلا نم: َنوُيِحَنَت ام َنوُدبعَتَأ اخبوم مهَلاَق ؟اهرسكت تنأو اهدبعن
 ,ةيردصم "ام"و .هدحو هودبعاف ءمكتوحنمو مكتحن نع 2 َنولَمْعَت امو ركقلخ هّللاَو

 اان |

 دارملاو ,موجنلا يف رظنلا ىلإ جاتحي ال هنأو ؛هودهاش امك لعفلاب اميقس نكي مل هنأل ؛كلذب هلوأ اغإ :مقسأس يأ -

 جراخ وأ ,مكرفكل بلقلا ميقس ينإ دارملا :ليقو .ىودعلا ةفاخم نوعاطلا نم نورفي اوناكو «نوعاطلا مقسلا نم
 سالك 1 :نيحيحصلا ثيدح يف 5 هتيمستو .بذكلا نع موضعم هنآل ؛كلذب هولوأ امنإو .لادتعالا نع جازملا

 دانسإ" :مامإلا لوقو .ىلوألا فالح هنأل ؛ةعافشلا ثيدح يق ابنذ هلعجو ؛هرهاظب 7 "...تايذك فيذلت اللا ميهاربإ

 (نيلامكلا ريسفت) .نيحيحصلا يف يور دقو ءهيلإ تفتلي ال "ميهاربإ ىلإ بذكلا ةبسن نم ىلوأ يوارلا ىلإ بذكلا
 :نم -ءايلا مضب- "نوفري" :ةرمح أرقو .هدعب ام. وأ هلبق امه هقلعت زوجي هيلإو :"اولبقأ" لعاف نم لاح :نوفزي

 وهو .ءسورعلا فافز وأ عارسإلا وهو :ءفيفزلا يف لحد يأ "فزي فزأ" نم هنأ :امهدحأ «ناينعم هلو ءفزأ
 امل مهنأ :نيعملا ذإ ؛ءيشب سيل يناثلا اذهو .ليق اذك ءمهرمأ نم هتينأمط يف اوناك موقلا نأل ؛هتئيه ىلع يشملا

 ىلع هلمح يأ "هريغ فزأ" نم هنأ :يناثلاو .ةيدعتلل تسيل اذه ىلع ةزمهلاف ؛نيعرسم اورداب كلذب اوعمس
 يأ "فزي ميلظلا فز" نم ءايلا حتفب ةعبسلا يقابو .هيف ام مدقت دقو ؛فافزلا ىلع وأ عارسإلا وهو فيفزلا
 (لمجلا ةيشاح) .ماعنلل فيفزلا لصأو ؛ةعرسب ادع
 ةانتهلآي اذه َّلَعف ْنَم اولاَق :"ءايبنألا" يف هلوقو .مهتهلآل رساكلا وه ميهاربإ نأ ىلع لدي اذه :اهرسكت تنأو

 هلهج مهضعبو «هيلإ لبقأف هفرع مهضعب نأ لمتحي هنأب بيجأو ءاط رساكلا اوفرع ام منَأ ىلع لدي (ه9 :ءايبنألا)

 منصلا نأل يأ :هودبعاف (لمحلا ةيشاح) .هيلإ اولبقأ هوفرع املف ؛هنع ميهاربإ اولأسو هولهج مهلك نأ وأ ؛لأسف
 (نيلامكلا ريسفت) .ةدابعلاب قيلي الو «ىلاعت هل ةقولخم هتحن وأ توحنملا

 لمعلاف «هنوعنصت يذلا قلخ يأ "يذلا" نيعمب اهأ :اهدحأ ءهجوأ ةعبرأ هذه "ام" يف :خ+إ ةيردصم امو

 هلل دابعلا لاعفأ قلخ ىلع اليلد ةيرعشألا اهلعجو ءمكلامعأو مكقلخ يأ ةيردصم امهفأ :ئاثلاو .تحنلاو ريوصتلا
 نإ يأ «ةيفان اهنأ :عبارلاو !نولمعت ءيش يأو يأ خيبوت ماهفتسا وهو ةيماهفتسا اههنأ :ثلاثلاو .قحلا وهو ءمىلاعت

 نودبعتأ ذئنيح :اهانعمو «لاح "وكقلح هللاو" :هلوق نم ةلمجلاو .ائيش نولمعت ال متنأف .مكل سيل ةقيقحلا يف لمعلا
 (لمجلا ةيشاح) .ةفنأتسم نوكت نأ زوجيو .اعيمج مهقلاخو مكقلاخ هللا نأ ىهو «كلذ فانت ةلاح ىلع مانصألا
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 تافاصلا ةروس لو نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ف هئاقثلا اديك -مب ًأوُداَرَأَف .ةديدشلا رانلا مو ري دقيق ٠ بهتلا اذإف «رانلاب

 ُبِهاَذ نإ َلاَقَو .اماس رانلا نم جرخف «نيروهقملا 2) َنيَِفَسَألآ ُمُهَنَعَ هكلهتل ؛رانلا
 وهو «هيلإ ريصملاب ىنرمأ ثيح ىلإ 2 نيِدَبَيَس رفكلا راد نم هيلإ رجاهم َيَر نإ

 22 نيحلّصلا َنِم ادلو ىل ةيق وت :لاق ةسدقملا رالف ىلإ لصو ملف ' ديال

 هعم ىعسي نأ يأ لا هع هَعَم ْغْلَب اًماف .ريثك ملح يذ يأ مع » ٍميِلَح ملعب هن

 ا 2 ا د ع تروم جو نوم ةرشنع ثالث :ليقو «نينس عبس غلب ا .ةلبعي

 79ج

 نم هوؤلمو ءاعارذ نورشع هضرعو «ءاعارذ نوئالث ءامسلا ف هلوط ءرجحلا نم اطئاح هل اونب :ليق :اناينب

 هومرو (هيف هوعضوو هوعنصف «قينجنملا سيلبإ مهملعق .هيمر ةيفيك ف اوريحت مث ءرانلا هيلع اودقوأو ءبطحلا

 - مارضلا : "حابصملا' يف .اكك هودقوأ ي 1 :رانلاب هومرضأو (ي واصلا ةيشاح) :ًامالاسمرو اذوب هيلع تراصف ءاهيف

 فوطعم ريدقت ىلإ ةراشإ هيفو .ءايبنألا ةروس ف هتصق رم امك :املاس رانلا نم جرخف .رانلا لاعتشا :-رسكلاب

 (نيلامكلا ريسفت) ."نيلفسألا مهانلعجف" :هلوقب هيلع لولدملا "يبر ىلإ بهاذ نإ لاقو" :هلوقب

 نيد يف يحالص هيف ام ىلإ يندشريس يأ "نيدهيس" :هلوق .هيلإ باهذلاب نرمأ عضوم ىلإ يأ :خلإ بهاذ نإ
 ةراشبلا كلتو «هانرشبف هل انبجتساف :هريدقت فوذحم ىلع بترم :مالغب ةانرشبف (كرادملا ريسفت) .ئقفويو ئيمصعيو

 ةيرق ىلإ -نيطسلف يهو- هتيرق نم اولقتنا مث ؛مالغلاب هورشبف فايضأ ةروص يف هل اوؤاج نيذلا ةكئالملا ناسل ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .تايراذلا ةروس يف ٍيأيو ءدوه ةروس يف كلذ مدقت امك هموق كالهإل ؛-مودس يهو- طول
 و ؛هيبأ عم :ليقف ؟يعسلا غلب نم عم :لاق الئاق نأك «نايبلا ليبس ىلع فوذحمع قلعتم "عم" :خلإ هعم غلب املف

 ثادحتسا يضتقت "عم" ةظفل نأ ديري :يبيطلا لاقو .يعسلا دح اعم امهغولب يضتقي هنأل ؛"غلب"ب هقلعت زوحيال

 نعم نأل ؛روذحملا نم ركذ ام هنم مزليف ؛غولبلل اديق نوكيف ؛"غلب" لعاف نم لاح اذه ىلع "هعم" نأل ؛ةبحاصملا
 ردصملا ةلص نأل ؛يعسلاب هقلعت زوجي الو «هيف كارتشالا بجيف امي لعفلا ديق دقو «ةلعافم يهو ةبحاصملا ةيعملا

 هنأل ؛لوصوملا ىلع مدقتي ال ةلصلا لومعمو ءلوصوم وهو لعفلاو ؛"نأ"ب لّوؤم لمعلا دنع هنأل ؛هيلع مدقنت ال
 زيجي فرظلا يف عستي نمو :هانعم :يرشخمزلا لاق ءانايب نوكي نأ نيعتف «هيلع ءازجألا بترتملا ءيشلا نم ءزج مدقتك

 :"يبطرقلا" فو ."هغم ىعسي نأ يأ" :لاق ثيح حراشلا عينص ريشي يناثلا اذه ىلإو (نيمسلا ريسفت) .يعسلاب هقلعت

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ب اي" :لاق هلامعأ ىلع هل انيعم هايند رومأ ف هيبأ عم ىعسي يذلا غلبملا هعم غلب املف
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3 
 نينا

 هللا رمأب مهاعفأو بح ,ءايبلألا ايؤرو َكلْْدَأ لأ اَتَمْلا ف .تيأر يأ وأ ىنإ ىنسي ديلا

 ِتَبَأتَي َلاَق هب رمألل داقنيو حبدلاب مدنا ا جبسم بانا زال ىلاعت

 :هقلخ» ىلع نيكسلا يارا ناك و - ةهبجلا امهنيب «نانيبح ناسنإ لكلو

 نم و ؛ةدوملا ءافص يبه ةلخلاو ؛الايلخم ىلاعت هللا ةدا ةكاع ميشا ربا نأ كلذ ِق ةمكحلاو "ل تيأروحب : اي لاق

 .هتبحمب. هبلق نم ةبعش .تقلعت هل هبهو املف «دلولا هبر لأس دق ناكو «ليلخلا عم ريغلا ةكراشه مدع اًنأش

 ثيح (عاهيف ةك 5 انكم مدعو ةللعا ءاشض رهظتل ؛بوبحملا حبدب رمأف ليلخلا :؛بلق خف اهعزنت ةلخلا ه ريع تنءاخحف

 (يواصلا ةيشاح) .هدلو ةبحم ىلع هتبحم مدقو هبر رمأ لثتما
 يدنا 30 0 كوالل 0 4 نش كلا اه لعفا" اقلب ريشي و عن لامتحسا امهف يهد رمأ وأ دعبذلا اعفأ ىأ :كلحيذأ

 ريشيو 6 رهو عييبفلا د

 نم هنأ ةسفن يف ركف جبصأ املف::كاتبا حبذي ةلرمأي هللا نإ :هل لوقي الئاق نأ ةيورنلا'ةليل.ىأر هنأ يورو: ."ايورلا

 مهف «ةثلاثلا ةليللا ىف هلثم قلو 2 «لاعت هللا نم هنأ فرعف' كلذ ! أر يني املف «تاطيشلا خر وأ هللا

 (لمجلا ةيشاح) .رحنلاو ةفرعو ةيورتلاب ةثالثلا مايألا تيم اذهلو .خلإ مانملا يف ىر أ نإ !ئب اي :هل لاقف ؛هرحنب

 (نيلامكلا رييسفتإ ."اذام" وهو ادحاو لعق الإ ىضتقي ال يأرلاو «نيعلا ةيؤر نم ال يأ :يأرلا نم

 قاحسإ نبا لاق :خلإ تبأ اي لاق (نيلامكلا ريسفت) .ىحولا هنوكل مزال يمتح حبذلا نأ عم :حبذلاب سنأيل

 «بطتحنل ؛بعشلا اذه ىلإ انب قلطناو «ةيدملاو لبحلا اذه ذح !يئب اي :هنبال لاق كلذب ميهاربإ رمأ امل :هربغو

 (يواصلا ةيشاح) .رهؤت ام لعفا !تبأ اي :لاقف مهب هللا رفأ اق ةنومعأ يبعشلا قف هنباب الخ املف

 دقو هم ترمأ ام لعفاق ريتا قلتامأ :ةلوقك فيش يدعقا ءابلا عقذحع «ةلوصوم "اني" .نآ يعي :!هب رمؤت ام

 ىلع هامر "هلت" عم لصأ :ةلتو: هييلامككلا ريبفت» ,فالح لقا رومأملا قفعإ نمألاو ةةيردضم "ام" لع

 عضاوو «هنيبج ىلع هعرص يأ "هلتو" :هلوق :"كرادملا" ف لاقو .عرص لكل مع مث ؛عمتجملا بارتلا :وهو ءلتلا
 تقدص دق !ميهاربإ اي' يدونو «نيكس تبلقناف ءهافق ىلع نيكسلا عضو مث ءلمعي ملف هقلح ىلع نيكسلا

 (كرادملا ريسفتو نيلامكلا ريسفت) 0-50 ىلا ةرحصضلا ديع ناكملا كلذ نأ يفر . "ايؤرلا

 «نيبناحلا نم نانيبج ناسنإ لكلو «هيلع رح ام نايبل "ناقذألل نورخي" ف امك "ىلع" نيعمب هيف ماللا :نيبجلل

 هلأ رحعأ يأ رارمإإللا نم رمأو (نيلابح لا ةييفت 3 .ةرخخصلا كينغ نيم كللذ ناكو عقغللا لهأ لاق اذك ؛ةهبجلا امهنيب

 (نيلامكلا ريسفت) .هقلح ىلع
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 ايقنت فَدَص دك 2 د ميهارتإتي نأ ُهنَئيَدنَتَو .ةيهلإلا ةردقلا نم ه عنامب ائيش لمعت ملف

 "امل" باوج "هانيدان" ةلمجف .كلذ كيفكي يأ حبذلا رمأ نم كنكمأ ام هب تيتأ ام

 ريغألا .لاقتماب مهسفنأل تت نييشملا رجم كانيزج امك َكل'َذك ان واولا ةدايزب

 رابتخالا يأ 2 ُنيُمْلآ اْولَبْلاَوْه هب رومأملا حبذلا اًدَه ّحرِإ .مهنع ةّدشلا جارفإب
 شبكب ٍحبِذِ نالوق قاحسإ وأ ليعامسإ وهو ءهحبذب رومأملا يأ ُهََيَدَقَو .رهاظلا

 مم همم همم ممم معمم س١. ؟ليياه ةيرق يذلا وهو هةدلبا نم مج جيلطط
 درك ا ا

 ِس

 ام عم هللا قلخب رارمإلا دنع عطقل ءطقلا لعفو ءساحن نم:ةسفيم ذيلعسهلا لئتس هني نأ لبق :ةيفآإلا ةريقلا نع علام

 :هلوق دعب ردقم "امل" باوح :يىرشخمزلا لاقو .واولا ةدايزب "امل" باوح "انيدان" ةلمحجف «هلعجي ال دقو :ةداع اهيف

 :لاحلا:هب قظتياامم امهط رورسلاو ركشلا روفو ىف ناك اه ناك يأ ءاذك و اذكف املسأ ال. نأ "ايؤرلا تقدض"

 (نيلامكلا ريسفت) .لاقملا هب طبخي الو
 نإو «لامعألا يف دوصقملا امه صالخإلاو ةمهلا نأ ىلإ ةراشإ ةميركلا ةيآلا ىفف :ريقفلا لوقي :ايؤرلا تقدص دق

 الماك ءازح ىلاعت ةناحبس اهيلغ بتريل ؛ضالخإلاو ةمحلاب لاَمعألا ىلع رعانأ دبعلا ىلعف ءلمعلا لمكي مل

 .ًأدتبم مالك لب ءادنلا ةمتت نم سيل :خلإ كلذك انإ .ىركلا هفطلو ميمعلا هلضفب

 يورف «نالوق :قاحسإ وأ ليعامسإ وهو (نيلامكلا ريسفت) .هريغو صلحملا هيف نيبتي يذلا :رهاظلا راتخالا يأ
 يذلا نأ يف كش ال :نسحلا نعو «"كردتسملا" يف امك «سابع نبا نع اذكو «ليعامسإ حيبذلا نأ رمع نبا نع

 يبأ نبا لاق .ليعامسإ :لاقف ؟وه نم حيبذلا نع يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاقو «ليعامسإ هحبذب ىلاعت هللا رمأ

 ةداتقو ةمركعو دهاجمو دوعسم نبا نعو «يبعشلاو ريبج نب ديعسو ةريره يبأو يلع نع يورملا وه :متاح
 رمع دنع مهضعب لاقو «ةفلتخم سابع نباو يلع نع ةياورلاو ؛«قاحسإ هنأ ىلع :مهريغو قاحسإ نباو يدسلاو
 .برعلا وبأ ليعامسإو :مهوبأ هنأل ؛قاحسإ هنأ دوهيلا تافيرحت نم :زيزعلا دبع نبا
 ثيدح هيف سيلو «تايليئارسإلا نم يوري نيح رابحألا بعك نم عمس يذلا وه قاحسإ هنأ فلسلا نم مدعز نمو
 قاحسإب ةراشبلا نأو «ةرجهلا رثأ هل بهذ يذلا هنأل ؛ليعامسإ هنأ رهظألاو :هريغو "يواضيبلا" لاق .فيعض ريغ

 "نيحيبذلا نبا انأ" :تع هلوقبو .همث قاحسإ نكت ملو ةكمي كرت ناك هنألو «مالغلا اذه ةراشبلا ىلع ةفوطعم هدعب

 نكلو ,"ءافولا" يف يزوجلا نبا هححص ,"نيحيبذلا نبا انأ" ثيدحو ءاهوطب ةياكحلا لصف دقو هللا دبع هوبأ رخآلاو
 0 يببلا مسيتف "!نيحيبذلا نبا اي" :هلوقب يبارعأ لجر هادان هنأ مكاحلا ج رحأ معن «ثيدحلا بتك يف دحوي مل

 (لمجلا ةيشاح) .نيترم لبقت ةنأل ؛اميظع نوكي نأ اهل حف يأ :ليباه هبرق (نيلامكلا ريسفت)
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 ءانث (مز َنيرِحأألا ىف هيلع انيلبأ اوتو ..اريكم ميهاربإ ديسلا هحبذف واير هي اح

 .مهسفنأل 2 َنيِيِسَحُمْلا ىرجم هانيزج امك َكِلاَذَك /2: ٌمِيِهرَتإ َنَلَع انم ْمََلَس .انسح
 هريغ حيبذلا نأ ىلع كلذب لدسا َقَحشِِ هو هب ترييؤملا كوارع نم 3

 ميهاربإ ىلع ْ 1

 يس اَمِهتيَرَذ نِمَو هلسن نم ءايبنألا رثكأ انلعحب هدلو َقَحَسِإ َنلَعَو هتيَرذ
 2 ترورَْهَو سوم ْنَع اكتم َدَقلَو .رفكلا نيب 69 نيم رئاك فيسقت] ُهِلاَظَو

 نوعرف دابعتسا يأ 2: ِميِظَعْلا بّركلأ َنِب ليئارسإ يب اَمُهموقَو اَمُهِِجعَو .ةوبنلاب
 - نيتشملا ستكلا اَمُهَبِنَتاَدَو 6 » َنيبطَعلا مه ه أوُناَكَف طبقلا ىلع َمِهَسْرَصَتَو ٠ .مهايإ

 اَمْهَتْيَدَهَو .ةاروتلا وهو ءاهريغو ماكحألاو دودحلا نم هب ىتأ اميف نايبلا غيلبلا

 .انسح ءانث جإ) تيرجالا ىف اًمِهِيَلَع انيقبأ اْكَرَتَو 29 ٌمقَمْسُمْلا قيرطلا ًطّرٍصلا

 يا

 نم يشب امو ؛ريبزلا نبا نمر 8 بسلا قرتحا نأ ىلإ ةعكلا ىلع نيقلعم هان رق يقبو يي ىأ :ميهاربإ كيسلا هغلف

 وهو قى وأ :خ! كلذب لدتسا (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا نم وه اميف ريؤت الر املا نأ ؟؛ ر ويصل اطلاو عابسلا هتلكأ شبكلا

 هرهو هذ وحج وب هرم : نين رم هلي ةراشبلا تعفو قاحسإ نأ ؛اهيف ليلذ ال : ةقينجع- وبآو كللابم لاقو ؛يعفاشلا بهذم

 (يواصلا ةيشاح) .هدوجوب ةراشبلا دعب قاحسإ ةوبنب هانرشب "ايبن قاحسإب هانرشبو" :هلوق ئيعمف «هت

 ىلإ ”ميلح مالغب هانرشبف" ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلا هذه نأل ؛ةرياغملل فطعلا نأل كلذو :لإ كلذب لدتسا

 نأب قاحسإ وه حيبذلا نأب نولئاقلا باجأو ,؛قاحسإ ريغ ف ةيضاملا ةصقلا نأ ىلع فطعلا لدف ؛ةصقلا رخآ

 :هلوقو ؛مدقم ربخ :خ! امهتيرذ نمو ."لمحلا" نم «هتوبنب تناك ةيناثلاو ء.هدوحو لصأب تناك ىلوألا ةراشبلا

 نإف ؛لالضلاو ةيادها يف هل ريثأت ال ب سيلا نأ ىلع هيبنت ةيف "هسفنل ملاظو" :هلوقو ءرحؤم ًادتيم الإ نسحب

 (لمجلا ةيشاح) .ةصيقنلاب امهيلع دوعي ال امهباقعأ يف ملظلا

 دقل ءانلالجو انتزعو رددت فون مسن: عاللاوةنققا يلق ة يفق تقطع لق اخ ناَخ قولحو :خ! اننم دقلو

 اناك امهنأل ؛ةلاسرلل ةبحاصملا يأ "ةوبنلاب" :هلوقو . .مه فرشلا ميظع نم هدابع ىلع نانتمالاب هّللا ثدحتو .خلإ انمعنأ

 (ي واصلا ةيشاح) .معنلا فرشأ اهنأل ؛ ؛اهصخ اغإو «ةيويندو ةينيد ةمج امعن هللا امهاطعأ لب ءةوبنلل موهفم الو نيلوسر
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 3 اال ا 41 ”يبِسَحُمْلا ىزُي امهانيزج امك كلذ نإ 5: تروردَهَو « ىسوُم ىلع انم ُرملَس
# 

 مر تريلسوملا نمل هكرتو هلوأ ةرمهاب َنسماَيْلِإ ْنِإَو 59 تَريِمْؤُمْلا انِاَبِع نِماَمَمِإ
 ش ناوك ذ نبال ”- ,

 ذإ .اهيحاونو كبلعبب موق ىلإ لسرأو ءىسوم يخأ نوراه يحخأ نبا وه :ليف
5 

 منص مسا ٌدلَعَب َنوُعَدَتَأ .هللا /2) َنوُقَكَت الأ َدِبَوَقِل َلاَق ارّدقم "ركذا" ب بوصنم ولا -5

 نوكرتت ترَووَدَمَو هنودبعتأ ينأ "كلب" ىلإ اقام .دلبلا يقم ةيو «بهذ نم مه
 ةثالثلا عفرب 2: تيألا ْمُكَبآَباَء ٌبَرَوَركَبَر َهَللا .هنودبعت الف 29 َنيِقِلَأ َنَسَحَأ

 2١ َنوُرَصَخحُمَل ْمُجيِإَف ُهوُبَدَكَف ."نسحأ" نم لدبلا ىلع اهبصنبو ؛"وه" رامضإ ىلع
 صفحو يلعو ةزمحل

 دا م د ا مام فمك ف و «مهنم نينم ملا يأ م 2 تريصاحملا د هللا دابع 9 ياللا ب 2

 قيس نم يلام ووتر لقانا بتاع نع فقل سوم لجأ قررا اوكا ىلع ايرققلاب لإ نبإ وه ليق

 لاقو (نيلامكلا ريسفت) .ةكقع سيردإ وه :كاحضلاو قاحسإ نباو ةداتقو دوعسم نبا نع .هريغ :ليقو .نوراه

 طبس نم وهو «نارمع نب نوراه نب رازيعلا نب صاخف نب ربش نب نيساي نب سايلإ وهو :"نايبلا حور" يف

 .روهشملا وه اذه ؛ىسوم دعب ثعب ءىسوم يأ نوراه
 ءاعارذ نورشع هلوط :متص مسا (نيلامكلا ريسفت) ."نيلسرملا نمل" :هلوقل فرظ وه :"نيمسلا" يف لاقو :بوصنم ذإ
 هفوح يف لحدي ناطيشلا ناكف «هءانبأ مهولعجو مداخ ةئام عبرأب هومدخأ نح هومظعو هب اونتعاف ؛هجوأ ةعبرأ هلو

 ءطقف "كب" دلبلا مساف الوأ امأو ءايناث يأ "دلبلا يمس هبو" :هلوقو .سانلا هنوملعيو هنوظفحي ةمدخلاو ؛لالضلاب ملكتيو

 (لمجلا ةيشاح) ."كب لعب" تيم ؛"لعب" ب ىمسملا منصلا اذه اهيف دبع امل مث ."كب" لصألا يف اهمساف

 (نيمسلا ريسفت) ..راكنالا زيخ يف العاذ نوكيف :"نوعدت“ ىلع.افطع.نوكي نآو.ءالاح نولكي نأ زوجي :ثورمتو
 وهو «ريدقتلا نع. اضيأ لمعتسيو «ءايشألا عارتخا يف ةقيقح قلخلا نإف ؛نيردقملا يأ "نيقلاخلا نسحأ" :هلوقو
 اجأو ؛هيلإ فاضي ام ضعب ليضفتلا لعفأ نأل ؛ىلاعت هريغل قلخلا توبث نم مهوتي ام عفدناف (هداز) .انه دارملا

 نم نسحأ دارملا نأل ؛رهاظ ةلزتعملا بهذم ىلع وهو ءمهبسك دابعلا قلخو «داجيإلا ئيعمب. هللا قلخ نأب باهشلا

 ميركلا مسالا نم ءاحلا عفرب يأ :ةثالثلا عفرب (لمجلا ةيشاح) .يدمآلا هلاق امك ؛ناك ئيعم يأب كلذ هيلع قلطي

 .عفرلا هجو يف ةروكذملا ةثالثلا بصنب يأ "اهبصنبو" :هلوقو «"مكئابآ برو مكبر" نم ةدحوملا ءابلا عفرو



 تافاصلا ةروس هلكلد نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 َنيِِساَي لإ ْنَلَع انم ْمَلَس .انسح ءانث 22 َنيِرخآلا ىف ِهِيَلَع اَنكَرَتَو .اهنم اوجن مهنإف
 .دوقك يت عم اوعمجف ؛هعم نم نم وه :ليقو «هركذ مدقتملا " سايلإ" وه : ليق

 عفان ه رماع مال وه امك

 سايلإ هب دارملا هلهأ يأ دملاب لا" :ةءارف ىلعو ,ةوبلهملا :هموقو بلهملل

 يبقا اقواَّبِع جدنا نينا ىرجت هانيزج امك كللّنك نإ .اضيأ
 1 3 د 5 د 2# _ وحد 27 1 ا - 1 فه ا كك ا 2 5

 ىف اًروجغ الإ 729 تريعمجأ َهُهَلَهاَو هتنيجح ذإ ركذا محل َنيلَسَرَملا َنِمل اطول ْنِإَو

 اا و .هموق رافك متو َنيرَحآألا انكلهأ اَنَرَمَد حت .باذعلا يف نيقابلا مو َنيِرِبَعْلَ

 ة"ةوبذك" يف واولا نم هنأ قحلا لب «ديدس ريغ وهو 2"نورضخم" نم ءانثتسالا نأ اذه م 2 1 مهإف

 حا
_- 

 ليد هم وق 5 نأ ىلع ةلالد ةيف و "هوبذكف' لعاف نم لصتم عايعما "هللا دابع دن" :هلوق :' "٠ ةرابعو

 اونوكي نأ هيلع مزلي هنأل ؛"نورضحم" ريمض نم نيتثتسم اونوكي نأ زوجي الو ءاوشتسا كلذلف ؛هبذكي مل
 هنم ئثتسم وه :لاقي ال .دانسفلا نيب وهو ؛نيضلخملا هللا دايع موكل ؛!اورضحي 0 مهنكل بلك نَِميِف نيج ردنم

 ذإ ؛هحوب اذه ىلإ ةجاح الو ءاورضحي مل ءالوه ريغ نم نيصلخملا هللا دابع نكل :ئيعملا ريصي هنأل ؛اعطقنم ءانثتسا

 (لمجلا ةيشاحإ .مالكلا مظن دسفي هب

 ىلعف "خلإ وه ليقو" :هلوقو .ةمجعلاو ةيملعلل ؛فرصنم ريغ هنأل ؛ءابلاب رورحم درفم وه اذه ىلعف :2! سايلإ وه
 ةيشاخ) .نيسايلإ ىلع اوعمجو ابيلغت سايلإ هموق نم دحاو لك يمسف ؛ملاس ركذم عمج هنأل ؛ءابلاب رورحب وه اذه
 نوكيف «نالوضفم فحضملا قف امخنأل ؟"نيساي" ىلإ "لآ" ةفاضإب يأ "نيسان لآ :ةءارق ىلغو" :هلوقو (لسلا

 :سايلإ "لآلا"ب دارملا يأ "لإ سايلإ هب دارملا" :هلوقو (نايبلا حور) الإ سفن وه لآلاو ءنسابل ايأ نيساي

 ا عةيملعلا نم هتاف امل اريج ؛ماللاب هفي رعت بحو نناو أ ع ءمج اذإ ملعلا نا :ةاجعتلا كتع ررقملا :ليق لاف :كوبلهملا

 حرش ف شيعي نبا هلاق امه ضراعم وه :انلق «بجاحخلا نبذل "لصف حرش ف امك «هريغو بيلغتلا نيب هيف قرف

 ىلع رهاقلا دبع هراتخاو ؛نوميرك نوديز :وحت «ةركنلاب هفصوو ؛عمجلاو ةينثتلا دعب ةركن هلامعتسا زوجي :'لصفملا
 (نيلامكلا ريسفت) .يجافنملا هركذ اذك :«فيرعتلل "سايلإ" مال لعجي مل نم ىلع كلذ دري امنإ هنأ

 ؛ةينايرسلا ةغل ف نونلاو ءايلاو ءسايلإ وه "نيساي" :ليقو .هسفن هلآو سايلإ بأ وه "نيساي" نإف :اضيأ سايلا

 فرظلا نأ ىلإ ةراشإ "ركذا" ريسفملا ردق :هائيجن ذإ ركذا (نيلامكلا ريسفت) .نوراهو ىسوم لاك ءمحقم لالاو

 ابق لوسر هنأ عم ؛الوسر نكي مل ةاجنلا لبق هنأ مهوي هنأل ؛"نيلسرملا" :هلوقب اقلعتم هلعجي لو .فوذحمت قلعتم
 (يواصلا ةيشاح) .اهدعبو ةاجنلا



 تافاصلا ةروس |.4 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 تقو يأ 20 َنيِحِبَصُم مكرافسأ يف مههزانمو مهرألا ىلع يأ ِهِهَلَع َنوّوُمَعَل ركن
 نوربتعتف م لح ام :ةكم لهأ اي مجو تروُلقعَت اَلَقَأ للاب .راهنلاب يعي «حابصلا

 ةنيفسلا حز ِنوُحَْمْلآ ِكلفْلآ ىلإ بره َّقَبَأ ْذِإ 2 َنيِلَسْرُمْلآ َنِمَل نو َنِإَو ؟هب
 بكرف «.هب مهدعو يذلا باذعلا مهي لزني مل امل هموق بضاغ نيح «ةءولمملا

 هرهظت ءهديس نم قبآ دبع انه :كوحالملا لاقف ىرحبلا ةح يف تفقوف ةنيفسلا

 ,ةعرقلاب نيبولغملا ت2: َنيِضَحَدُمْلا َنِم َناَكَف ةنيفسلا لهأ عراق َمَهاَسَف .ةعرقلا

 2” هدد هدم هس. هس 2 ملم نهوي هعلتبا توكل ُهَمَقَعْلاَف .رحبلا يف را

 نم اهدنع ىفختساف «سايلإ اهيلع لزن يلا زوجعلا نبا وهو ءىم نبا وهو «نونلا وذ وه سنوي :خإ سنوي نإو
 ردقت ةمارك هنع رخدت الو «هسناوتو اهسفنب همدخت سنوي مأ 0 ءعضري يبص سنويو ؛رهشأ ةتس هموق
 هءارو فوطت سايلإ رثأ يف تحرخف «سنوي ةأرملا نبا تاهو «لابحلا قحلف تويبلا قيض مكس سايلإ نإ مث ءاهيلع
 اموي رشع ةعبرأ دعب ىبصلا ىلإ سايلإ ءاجف ءاهدلو اهلل يبحي هلعل اهل هللا وعدي نأ هتلأسف :هتدجحو يح لابجلا يف
 لهأ ىلإ سنوي هللا لسرأو ءالكلع سايلإ ةوعدب م نب ني اق يلع لش هوي للسو اهوق سور ني مست

 (لمجلا ةيشاح) .مانصألا نودبعي اوناكو «لصوملا ضرأ نم ىونين
 ديسلا نم بورهلا لصألا يف قايإلاو «حتف هباب "قبأ" :هلوقو .هريظن مدقت امك "ركذا" :هريدقت فوذحخ فرظ :قبأ ذإ

 (يواصلا ةيشاح) .هديس نم دبعلا قابإب هبر نذإ ريغب هجورح هبشف «ةيحيرصت ةراعتسا سنوي بوره ىلع هقالطإو
 نأ لمتحيو «ترفاسو تبقاعك ةكراشم الف ءاهاب ىلع تسيل ةلعافملاف ء.مهيلع بضغ يأ :خإ بضاغ نيح

 (يحركلا ريسفت) .رمألا لوأ ف اونمؤي مل نيح هوبضاغو هموق بضاغ يأ ؛ةكراشملا نم اياب ىلع نوكت
 بوك رف ؛ءبذك هيلع رهظ نم لك كولتقي اوناك مهأل ؛هولتق مهنيب ىقب نإ هنأ هنظل ؛هنم داهتجاب يأ :ةنيفسلا بكرف

 راظتنا هل ىلوألاف «ىلوألا هتفلاخغ ىلع توحلا نطب يف هسبحب هتذحاؤمو «ةريبك الو ةريغص ال هبرل ةيصعم سيل ةئيفسلا

 .ىلاعت هللاب ذايعلاو «ةديقعلا يف رضي اهداقتعا رحأ لاوقأ كانهو ,ماقملا قيقحت ف باوصلا وه اذه «ىلاعت هللا نم نذإلا

 (لمجلا ةيشاخ) .ةلجدلا رحب رخبلا نم دارملاو .هطسوو همظعم يأ :رحبلا ةحل يف (يواصلا ةيشاح)

 (لمجلا ةيشاح) .ةلجدب كلذ ناكو ءرست مل بنذم وأ قبآ اهيف ناك اذإ ةنيفسلا نأ مهتداع نم ناكو :نوحالملا لاقف

 ماقم نم هطوقسل ؛بولغملل ريعتساف «ةقلزمت. عقاولا يأ ماللا حتفب - قلزملا ضحدملا لصأو :ةعرقلاب نيبولغملا

 (نيلامكلا ريسفت) .رحبلا ف هسفن 3ع ىقلأ هنأ يرشخمرلاو يوغبلا هركذ يذلاو .رحبلا يف هوقلأف ءرفظلا



 تافاصلا ةروس ١ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 اَلَوَلَف .هبر نم نذإ الب ةنيفسلا هبوكرو رحبلا ىلإ هباهذ نم «هيلع مالي امبب تآ يأ

 تين لإ هلإ ال :توحلا نطب ُِق ري هل وَقب خيرك اكلنا 29 نيحتسملا نِم نك ههن 3

 ١ طب رامضل مج 2ث رتعتم رمزي للا سبلت ىف ة تبلل .4نيمل ااظلا نم ا يل كناخيس
 احا

 ضرألا هجوب ٍءاَرَعْلاِب توكل نطي .نم هابيقلاُهكْذَبَقَف .ةمايقلا هوي ىلإ هل اربقا تووخحلا
 ع 3
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 َوَهَو اموي نيعبرأ وأ نيرشع وأ مايأ ةعبس وأ ةثالث دعب وأ هموي نم لحاسلاب يأ

 2 ,عرقلا هو ")ا ٍنيِطقَي نم ةرجدش هيلع انثينأَو .طعمملا خرفلاك ليلع 2! ميقس

 يف هرمع ةدم :ليقو .توحلا نطب يف ةمئال اذ راص وأ هيلع مالي امب ىتأ :مالأ :"سوماقلا" يف :خلإ امب تآ يأ

 اذإف «هلجر كرحف «تام دق هنأ نظ هنطب يف رقتسا امل هنأ لقن .نطبلا يف وأ ءاحرلاب كلسألا نم ؟ليقو .عافعرلا

 (نيلامكلا ريسفت) .روهشملا وهو «ريبج نب ديعس نع لقن باتكلا يف امو «هنطب يف وهو ىلصو ماقف : يحس ريش

 راضل" :حراشلا لوقل برقأ ينائثلاو .اتيم هنطب يف ىقبيف تومي نأب :ليقو .ةايحلا ىلع قاب وهو :ليق :هل اربق

 (لمحجللا ةيشاحإ .تيملل ربقلا نأل ؛"هل اربق توحلا يظن

 ؛ةللظملا راجشألاو ءانبلا نع يلاخلا ءاضفلا هب يمس ءيرعتلا نم وهو «ةرتس ال ناكم :- ادودمم - ءارعلا :ءارعلاب

 ةييلاقسا نضرألا ةءازعلاو:«عمنلا ضراب ىأ ةلععو هينا ىلع :ضرألا هجوب (نايبلا حور) .هلهأ رتسي امعغ هيرعتل

 (نيلامكلا ريسفت) . يبعشلا نع يور اذك ةنشكع هاقلأو ىحض هطقنلا «لحاسلاب يأ عرجشلاو تيابتلا نع

 رسفملا هركذ امو ؛ةيشع هذبنو ىحض همقتلاف يأ :هموي نم (نيلامكلا ريسفت) .لتاقمو ةداتق نع يور امك :لحاسلاب

 (يواصلا ةيشاح) .يدسلل سماخلاو «كاحضلل عبارلاو ءءاطعل ثلاثلاو «لتاقمل ئاثلاو ءيبعشلل لوألا «لاوقأ ةيسنخت

 هلصأ -ةروسكملا ةلمهملا نيعلاو «ةددشملا ةيناثلا ميملا حتفو وألا ميملا مضب- طعمملا رياطلا دلو :خرفلاك

 (نيلامكلا ريسفت) .ظعمملاك ظقاست :رعشلا طعنما :"نسوماقلا" ف .رعش هيلع سيل يأ بن ونلاب- طعنملا

 .طقاست رعشلا طعتما :"سوماقلا" يف .شيرو رعش هيلع سيل ام :طغفملا

 فالخ ىلع قاسب يهو «نيطقي وهف ال قاس ال ةرجش لك :ريبح نب ديعس نعو (رثكألا ىلع :عرقلا وهو
 ءادادتماو اتابن راجشألا عرسأ هنأو «ةدنع عمتجي ال بايذلا نأ هتدئافو «ءقاس هل نوكي ال نأ اهيف ةداعلا نإف ؛ةداعلا

 هنأل ؛كلذب صخ :ع رقلا وهو (نيلامكلا ريسفت) .اذك هللا فطلق :ءاذيدك قالأ يايللا هيذؤي هدلج ةقرل ناكو

 :ليقو .نيطقيلا ريسفت يف لاوقأ دحأ رسفملا هركذ امو .بابذلا هولعي ال :ءقرولا ريبك ءسململا نيل «لظلا دراب
 أ

 (ي واصلا ةيشاح) ,هرامت ىلع رطفأو فئاضغعأب لظتساو عهقروب ىطغت عزوملا هرجش : ليقو .نيكلا هرجش تناك
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 اهنايض ةلغو هينأت تناكو ..هل ةرجعم جرقلا يق ةداعلا فالح ىلع قاسي ىغو هلظن

 "ىونين"ب موق ىلإ -هلبقك- كلذ دعب ُهَئلَسَرَأَو .يوق يح اهنبل نم برشي ءءاسمو
 .افلأ نيعبس وأ نيثالث وأ نيرشع ,تيِ) وُديِزَي لبؤأ لأ ةَنأِ لإ لصوملا ضرأ نم
 با ٍنيِح ىلإ مهلا. نيعتمم مهانيقبأ ٌحُهَسْعَتَمَف هب نيدوعوملا باذعلا ةنياعم دنع ًاوُمَماَف

 مهمعزب ُثاَتَبْلا َكْيَرِل مهل اغير ,ةكم رافك ربختسا ٌرِهِتْفَتْسآَف .هيف مهاحآ يضقنت

 ةكيتلملا اَنَقَلَح "1 ؟ءانبألاب بحور .
- 2 
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 يل وقول مهذك جهكفإ نم 3 ؟كللذ نول وقيف انقلح مم 3-ةرودهنش ْمَهَو اضن

 ةزمهلا حتفب ىفَّطَصُأ .ةيف 2 منيل محو هللا تانب ةكئالملا :مهوقب هلل َدَلَو 2

 : َنيِنّبْلا ىلَع ِتاَنَّبْلا راتخا يأ «تفذحف لصولا ةزمه نع اهب ئيغتساو ؛ماهفتسالل

 20710- - ديساااودو وبا -لاذلا يف ءاتلا ماغدإب- (2) نورك َدَت اَلَقَأ ؟دسافلا مكحلا اذه. 29 َنوُبكَحَم فيك 2
 نورك دت الف نو ركفتت ال
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 «فنصملا هراتخاو ؛مهيلإ ناث لاسرإ دارملا :ليقو .توجحلا ماقتلا ىلع قباسلا هلاسرإ دارملا :ليق :هلبقك كلذ دعب

 اوصلخأو ءاصوصخت اناميإ هب دارملا نوكي نأ الإ ,ناث لاسرإ ىلع هلمح نع ىبأي "اونمآف" :مظنلا ف هلوق نكل

 ءارفلاو يبلكلاو لتاقم نع لقن اذك «"لب" نعم "وأ" نأ نعي :خ! لب وأ (نيلامكلا ريسفت) .هوددج وأ ناميإلا

 راف :لاق مهيلإ رظن اذإ رظانلا يأر ف "نوديزي وأ" :ليقو .ئرقو واولا ئعمب افأ :سابع نبا نعو «ةديبع يبأو

 وأ :سابع نبا نع لقنو ءاعوفرم بعك نب يبأ نع يذمرتلا هاور :نيرشع (نيلامكلا ريسفت) .رثكأ وأ فلأ ةئام
 (نيلامكلا ريسفت) .ريبج نب ديعس نع يور امك ءافلأ نيعبس وأ :نسحلا نع يكحو «نيثالث

 ىلع :"لمجلا" يفو (يواضيبلا ريسفت) .ةبترملا هذه اوغلبي نأ مهنم اعضو مهسنج مساب مهركذ :ةكئالملا نإ
 يأ ئسألاب :ةحسن فو :ءانبألاب نوصتخيف .مهراتتسا يأ مهفانتجال ؛ةنج ةكئالملا تيمس يأ "مهفانتحال" :هلوق

 ريغ «ىلاعت هتهج نم فانئتسا :خلإ مهفإ الأ (ريسي ربيغتب يواصلا ةيشاح) .روكذلا وهو «عفرألاو فرشألاب
 ءارتفالاو حيرصلا كفإلا الإ هانبه سيل هنأ نايبب ءدسافلا مهبهذم لاطبإل قوسم «ءاتفتسالاب رمألا تحت لحاد

 نم مكل رقتساو تبث ءيش يأ يأ :خلإ مكلام (لمجلا ةيشاح) .هتهبش وأ ليلد مه نوكي نأ ريغ نم «حييبقلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعتو هناحبس هلل مكمعز يف نيسنحلا سخأ نوتبثت ثيح «رئاجلا مكحلا اذه مكمكح



 تافاصلا ةروس ١ اا نورشعلاو ثلاثلا ءرججا

 .اهيلاو هلل نأ ةحضاو ةجحجح 0 ول ظلم كلما .دلولا نع 9 زنم ىلاعتو هناححبس نأ

 ه كلا ع 2 57 5 ا ا : 53 0 قع ن4

 اولَعَجَو .كلذ مكلوق يف 2 َنيِقِدَص متنك نإ هيف كلذ ينورأف «ةاروتلا َمُكِبَتكِب أوُنَأَف
0-0 

 :مهوقب است راضبألا نع مهاشحال ؛ةكئالملا يأ ةّملك َنْيَبَو ىلاعت رّمَتُيَب نتوكرشملا يأ

 .اهيف نوبدعي :رانلا م يحول 2: نورَصَخُمل ثللذ ىلئاق يأ جي ةّنجْلاِتَملَع ْنَقَلَو هللا تقافت اها

 تااذعلا 25 يما شكلا عه

!1 

 6 ةييفلعملا هللا دانيع لإ .ادلو هل داب ) َنوُفِصَي اع هل اهيزنت هللا َنَحَبس

 1 حا ا وا الرس نسي اع 11 ةرهأو مهمإف يأ ؛عطقنم ءانثتسا ؛نينمؤملا

 نم تافتلا :هنيب اولعجو (كرادملا ريسفت) .هللا تانب ةكئالملا نأب :ءامسلا نم وكيلع تلزن ةجح ّيأ :نيبم ناطلس

 5-1 اومن :ةكيالملا يأ (يواصلا ةيشاح) .هباطخل الهأ اوسيلو هللا ةمحر نم نوديعب مهنأ ىلإ ةراشإ ةبيغلل باطخلا

 «ةرهاسملا بسنلاب دارملاو «نلا امي دارملا وأ ؛ةداتقو دهاخم نع لقن اذك ءاهنع مهراتتسا يأ راصبألا نع مهانتجال

 (نيلامكلا ريسفت) .نحلا تارس تابب :اولاق ؟مهتاهفأ نمف :ركب وبأ لاقف هللا تانب ةكئالملا نأ ققيرق ههردلأ قو

 (كرادملا ريسفت) .ةكئالملا هل تدلوف نم جروزت هللا نإ :اولاق وأ «هتانب مهأ مهمعز وهو :خل! ابسن

 مه ومتلعج و مهومتمظع نيدلا ةكئالملا الا ليق 0 عيدك ىف ةدايز ةده خا تملع دقلو

 فا تبا
 (يواصضلا ةيشاح) .ةيبأتلا ليبس ىلع مكبيذعتب نومكحيو مق رهأ هيلإ يل ل امو ؛مكلاخب ملغأ هللا تانب

 دقلو :ليق هنأكف امش بنهب لكيت دعب. نوك رشملا هب هفصو امع ىلاعت هلل هيزنت ةكئالملا 0 نم اذه : هللا تاحبس

 نيصلخملا هللا دابع حل فب "نفس امك للا قاحسسسا :هلوقو ٠ كلذ مهوقب كوبذدعمل نيك ١ ةكنألملا تملع

 نيصلخلملا ةءاربل قيقحاو ليلعت "نودبعت امو مكنإف' :هل وق و .فص ولا اذه نم ءارب - 0 نم نحغ 2 نيبللا

 (يواصلا ةيشاح) .مهئاوغإ نع مهزجع نايبب
 #2 50 8 ْ ا 598 5 . 0 ا 7 اد 3 5 1 يبان 2 ىلا 5 ة 5 لق 5 0 دا

 ؛عطقنم هنأ :اهدحأ ؛ةوجو ءانثتسالا ا يف نيصلحملا هللا دابع الإ :هلوق :'نيمسلا' ينو :خلإ نوهزني مهنإف

 نكل يأ «"نوفصي" لعاف هنأ :ياثلا .هللا دابع الإ ابسن ةنحلا نيبو هنيب اولعج يأ ؛"اولعج" لعاف امإ هتم ىفتسملاو

 نوكتف اذه ىلعو :نوحان هللا دانع نكل يأ :'"نوروضخغ" هع ةثأ هقيلاقلا| . ىلاعت اهب .قيلي امت, ةنوفصي هللا ذابع

1 

 اذه يوه دسم ؛لاق هل ؛داضتم .ءانثتسا نوحي بلا زوج هنأ ءاقبلا يف مالك رهاظو ؛ةض رتعم حيبستل ءتسسكلا ةليهع

 لضم اهقيف ئيلوألا نيهج ولا نأ ةرابعلا هذه راسل ؛”اامصقنم نلروهسكيي نأ روجمو يطع 1 "العجل

 ةنخا نيبو هللا نيب لعب , نم لك و عال وه مهنم ئكثتسا 5 سانلا لعجو :ليق هنأك («كيعبب نسيل ف ؛ لضفنم 5

 (لمجلا ةيشاح) .كرشلا نم صلخم هللا دنع وهف ابسن



 تافاصلا ةروس ١ ابوس نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 قلعتم "هيلع"و :مكدوبعم ىلع يأ ِهّيَلَع َرّشنَأ آَم .مانصألا نم /) َنوُدُبْعَت اَمَو َرْكنَِف
 لاق .ءىلاغت هللا ملع يف 2 2) مجتلا ٍلاَص َوه ْنَم ِإ .ادنحأ أ( "70 َنيِيِتفب :هلوقب

 :«تاومسلا قوك بوكا هَل لِ ٌدَحأ ةكئالملا رشعم عم اَمَو :366 يبلل ليربح

 يف انمادقأ 29 َنوفاَّصلآ ٌنَحَتَل اَنِإَو .هزواحتي ال هيف - ىلاعتو هناحبس - هللا دبعي
 نم ةففخم نإَو .هب قيلي ال امع هللا نوهّرنملا 9 نرش تلا حل َنِإَو .ةالصلا

 5-5 6 هن مق شلال قل قا ف . . م نولوقيَل ةكم رافك يأ أوُناك ةليقثلا

 يذلاو ءلوقلا اذهبي نولئاقلا اهيأ مكنإف :ئيعملاو ."نودبعت ام"ل "هيلع" يف ريمتلا نأ ىلإ ريهشي :ي :مكدوبعم ىلع يأ

 يف ريمضلا :ليقو .ىلاعت هملع يف «راتلا باحصأ الإ ادحأ نيلضع نينا ةدابع ىلع متنأ ام مانصألا نم نودبعت
 (نيلامكلا ريسنفت) .ىلاعت هملع ق:رادلا تاحصأ لإ هللا ىلع ادحأ قولضري:هتسل :نعملاو .ىلاعت هلل "هيلغ"

 ('هتعيضو لحجر لك كا ءربخلا دسم داس "نودبغت ام" :ليقو .ءاليتسالا يعم ةنمضتل ؛"نينتاف" ب قلعتم :هيلعو

 هب حرص املك ,"نوديعت ام"ل اذه ىلغ "هيلع" ريمضو «هيلع متنأ ام :لاقف أدتبا مث «ءانرق مكتملاو مكنإ يأ

 ؛"ادحأ" :هلوقب رسفملا هردق «فوذحم هلوعفم :نينتافب (نيلامكلا ريسفت) .هلل ندكي نأ زاغخو «يضاقلاو يرشخم زلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا ملع يف ةواقش هل تقبس نم الإ ادحأ نيدسفمب متسل مكدوبعم عم مكنإ :ىيعملاو
 ماقم هل الإ دعا ان نسيل :نعملاو ؛مهدبع ىلع ادر «ةيدوبعلاب ةكئالملا فاارتعا نع ةباكح اذه :خلإ انم امو

 هيلعو الإ ربش عضوم تاوامسلا يف ام" :سابع نبا لاق .: قاع هللا اريراهام يلاعماو ةدلاجلاو ةفرعملا يف مولعم

 لاقف ءليزتج ريعاتق «ىهتنملا ةودنم دنع هت هللا لوسرو تلزن تايآ ثالث هذه نإ :ليق . "حبسيو يلصي كلم

 :ةكئالملا نع ةياكح ىلاعت هللا لزنأو .اذه هناكم نع مدقتأ نأ عيطتسأ ام :ليربح لاقف ؟ئقرافت انههأ 2 يببلا

 (يواضلا ةيشاح) .تايآلا ..."مولعم ماقم هل الإ انه امو"

 الإ" :هلوق نم ةلمحلا ربخلاو ءأدتبم وه فوذحم فوصومل ةفص "انم" نأ :امهدحأ :ناهجو هيف :خلإ هل الإ انم امو
 فوذحم أدتبملا نأ :يناثلاو .حيصف ديج "نم" عم أدتبملا فذحو «ماقم هل الإ انم دحأ ام :هريدقت ."مولعم ماقم هل

 ءانقم هل الإ دحأ انم امو :ريدقتلاو ؛مدقتملا راحلا وه اذه ىلع ربخلاو ءاهفوصوم فذح ةفص "ماقم هل الإ"و ءاضيأ

 نأ ول :25 يبنلا ةثعب لبق لوقت تناك اشيرق نأ ىيعملاو :ةقراف ماللاو يأ :خلإ نم ةففخم (لمجلا ةيشاح) .مولعم
 نيل ْمِهِناَمْلأ َدُهَج هللاب اوُمَسقَأَوإ» :ىلاعت هلوق ريظن اذهو .ىلاعت هلل ةدابعلا انصلخأل نيلوألا باتك لثم اباتك انل

 (يواصلا ةيشاح) .(47 :رطاف) 4مَمأْلا ىَدْحِإ ْنِم ىَدْهَأ وكي ْريِذَنْهَماَح



 تافاصلا ةروس ١7 4 نورشعلاو ثلاثلا ءرجا

 هللا داع كيل .نييضاملا ممألا بتك نم يأ 2 َنيِلَوَألا َنِم اباتك اًرْكِؤ انَدنِع َّنأ وَ ا
 ةيضاملا :ةححسن قه

 وهو م يذلا باتكلاب أ , دق ول :ىلاعت لاق .هل ةدابعلا <: 5 نيلحُملا

 4 :هلوق يه 1 ؛"يلسرو | انأ / نيغأل" :يهو 2 ب يسيرا يت رصنلاب اَُعَماك
-- 1 

 ةجحلاب 6-5 0 َنوُبلَعلا مهل نينم ملا يأ اًنَدنِج َنإَو ة- َنوُروُصنَملا مهل

 دو 95 4 د # شا : : #0

 ممب لزن اذإ مهرِصباَو .مهلاتقب هيف رمؤت 22: ول ىتَح ةكم رافك نع ضر# 0

 ظ7 ا + َنوُلِجْعَتْسَم اكبا َدَعِبفأ ف نيد لزم لاق

0 

 اهصاصتخاو ريثكلاو ليلقلا معي ةغللا 8 ةملكلاو «"يلسرو انا نيلعخلا ةملكلا ىهو :انتملك تقبس دقلو

 مهل مهفإ" :هلوق يه ةملكلا وأ ؟تاملك اهنأ عم ؛ةملك اهاّمس مل هنأ مهوتي الف .ءيوحن حالطصا درفملاب

 نوملعي فوسف" :هلوقب رافكلا ىلاعت هللا دده امل هنأ ةبسانملا هجو :خإ تقبس (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ نوروصنملا

 يف لاقو ."خلإ نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو" :لاقف «ءلوسرلا بلق يوقي امب هفدرأ «"مهرفك ةبقاع

 .ةدرفم ةدحاو ةملك مكح يف تناك دحاو ئععم يف تمظتنا املافأل ؛تاملك يهو ةملك اهامس امنإو :"كرادملا"

 .ةرخألا ُْق مهيلع مه ولع و ايندلا 5 لاتقلا محاالمو جاجحلا ماقم ِق مه ودع ىلع مه ولعب دعوملا دارملاو

 ضعب يف ناطيشلا بزح ةبلغ دهوش دق هنأ وهو ردقم لاؤس باوج ىلإ اذهبي راشأ :مهنم ضعب رصتني مل نإو
 : ربع أ ا ١ : لل ا

 .مدعلاب ليلقلا قحليو ءلكلا مكح رثكألل ىطعي دقف «بلاغلا رابتعاب يأ "نوبلاغ" :هلوقف ,"دحأ"ك دهاشملا

 «فنضملا خيشلا هيلع قرح أم وهو «لاملا ةظحالامو لاخلا ةبقاع رابتعاب يأ 5 ويلاغ"  ىعم :باوخلا ّى لاقي وأ

 (لمجلا ةيشاح) ,ءازهتسالاو تانبثلا ىلع ةلالدلا نم نيدع ولا ُُق ا ّغ لوألا با وحلا يلع يي واضيبلا رصتقا و

 تنأو «كنم مقتنأ فوس :لوقت امك «ةماقم ماقملا سيل ذإ ؛ديعبتلل ال ديعولل انه "قوس" :2إ نورصبي فوسف

 - رادلا ءانفو «ةينبألا نع يلاخلا ءانفلا :ةحاسلا :"خيشلا نبا يشاوح" يف :مهتحاسب (لمجلا ةيشاح) .ماقتنالل ئيهتم



 تافاصلا ةروس 0 ١ به نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 انا سب آسف "عرقلا نع ةحاسلا ركذي يفتكت برعلا" هءارقلا لاق .وهتاسفب

 ضنا م نوح َْهَح َمُهَنَع َلَوَتَو .رمضملا ماقم رهاظلا ةماقإ هيف +2 َنيِرَدِمُمْلآ ُحاَبَص

 ةَرعلا َبَر َكَْبَر َنَحّبَس د هل ةيلستو مهديدهتل اديكأت ا ميا

 هلبا نبع نيغلبملا م 2 ةيسرملا لع ةبلسو .اذلو .هل .نأب م تروفعت اع ةبلغلا

 .نيرفاكلا كالهو مهرصن ىلع 2: َيِمَلَعْلا تر هني ُدِمَحْلاَو .عئارشلاو ديحوتلا

 :"بيطخلا" يفو ."حورلا" نم .مقرضحو مهيرقو مهئانفب :عملاو .اهحلاصمل ادعم ءاهبناوج نم دتما ام :-رسكلاب- -
 .ةتغب مهئانفب خانأف .مهيلع مجه شيجب باذعلا ةبشسف .موقلا نع ةحاسلا ركذب يفتكت برعلا :ءارفلا لاق

 ركذب يفتكت برعلا :ءارفلا لاق .رادلا دنع ةعساولا ةصرعلا اهأل ؛ةحاسلل ريسفت دملاو ءافلا رسكب :مهئانفب

 ريما نأ ىلإ اذني ىانشأ :خلإ احابص سئب (تيلامخلا ريسفت) .مهي باذعلا لزن اذإف :ئعملاو .موقلا نع ةحاسلا

 ءاسف لصألاو :خلإ ةماقإ هيفو .لعاف ال صوصخم روكذملا نآو.:«فاوذخم رييسقلا نأو ؛ضوضخملا ىلإ ةوعيا "سف"

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف ةراغلا وأ صاخلا تقلا وأ 6-5 حابصلا نم دارملا وأ (مهحابص

 (كرادملا ريسفت) .ةكم حتف ىلإ وأ ءردب موي ىلإ وأ ءاهيف اولهمأ يلا ةدملا يهو «ةريسي ةدم ىلإ يأ :نيح ىتح
 اًهِإف 2 هتيلستلو مهديدهتل ديكأت يأ ؛"مهديدق" ىلع افوطعم نوكيل ؛هتيلستو :لوقي نأ ىلوألا :هل .ةيلستو

 هب اولخي الو هولوقي نأ نينمؤملا ميلعت اذه نم ضرغلا :2! كبر ناحبس (لمجلا ةيشاح) .مدقت ام تملع دق

 نم وألا لايكملاب :لاتكي:نأ تح نم" :لاق -ههحجو هللا موك -:نتلاط ف نب ىلع نع يور امل ,هنع اولفغي الو

 ىلع مالسو «نوفضي امع ةزعلا بر كبر ناحبس :هسلحب نم ماق اذإ همالك رخآ نكيلف ةمايقلا موي رجألا

 ريغ هلي هللا لوسر تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع "يبطرقلا" فو ."نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيلسرملا
 ىلع مالسو «نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس" :فرصني نيح وأ ةالض رحآ يف لوقي ؛نيثره ال ةره

 ”لمضحلا ةيئاعحو .. "نيماعلا هير هلل دلاو «نيلصرملا

 (يواضيبلا ريسفت) .ةزعأ نمل وأ «ىلاعت هل الإ ةزع ال ذإ ؛هب اهضاضتخال ؛ةزعلا ىلإ برلا ةفاضإ :ةزعلا بر

 هصاصتخال ؛قدص بحاص :لوقت امك «ةزعلا يذ :ليق هنأك ءامي هصاصتخال ةزعلا ىلإ برلا فيضأ :ةزعلا بر

 امي دقعني لوألا ىلعف «نيميلا ةلأسم نيلوقلا ىلع بترتيو «هقلحخ نيب ةنئاكلا ةقولخملا ةزعلا دارملا :ليقو .هب

 (نيمسلا ريسفت) .نيميلا امب دقعني ال هنإف ؛يىناثلا فالخب ؛هتافص نم ةفص األ ؛نيعيلا



 ص ةروس ١/5 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
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 نامث وأ تس يهو ةيكم ص ةروس

 اذه باوجو .فرشلا وأ نايبلا يأ ١: رك ذل ىِذ نا ًءْرقْلاَو هب هدارعت ملعأ هللا ف
 سابع نبا نع ىور اذك

 نم أوُرَفك َنيِذَلأ لب .ةهالا دّدعت نم ةكم لاق قا طق ننآلا امى «فوذحم مسقلا

 10 ا ا م2: قات ناعألا ٠ 3و9 ةيمح ع ؤ ةكم اهأ
 وم ٍقاقِشَو ل 2 ل ربكتو 7 0 له

 مسقلا هعبتا مث «زاجعإلا ىلع هيبنتلاو يدحتلا ليبس ىلع مجعملا فورح نم فرحلا اذه ركذ :خلإ نآرقلاو ص
 3 نسف مالكل هنإ -فرشلا يذ يأ- رك ذلا يد نارقلاو :لاق هتك هيلع يدحتلا ةلالدل ؛باوجلا ف وذ

1 
 3 5 | 2 1 7 5 . 0" 5 1 3 3 5 ف 77 ن 9 5 3 ١ ١"

 يملا ةروسلا ةدلش يا ؛ ص ةدش :لاق هناك (ةروسلل مسا هنأ ىلع ف ول ادتيم ربجخ ص نوكي لأ روخو

 كلذك و «هللاو ءاحخسلاب روهشملا وه اذه ديرت هللاو متاح اذه :لوقت امك ءركذلا يذ نآرقلاو «برعلا ت زجعأ

 (كرادملا ريسفت) .زجعم مالكل هنإ ركذلا يذ نآرقلاو داصب تمسقأ :لاق هنأك ا مسقأ اذإ

 :ءارغلا لاقو .عارفلا ريغ نويفوكلاو جاجرزلا هلاق قل كلذ لإ :هلوق هنإ ' اهدحعأ ؛ةريثكا لاوقا ةبف خا باوجو

 :"انكلهأ ل" لصألاو ."انكلهأ مك" :هلوق هنإ :ىاثلا ."نآرقلاو" :ةلوق تع ادع ةريعاعل ةاييقس ةدحن أل

 بلغت ةلاق ىالكلا لاظ ال " ييعلاو" هلك دهب "اقاك + .ى ملقأ نقلا هلق قف تفذدح امك ماللا :تفذحف
 ْ ْ َ . وف 5 2 ل 7# ْ

 نآرقلاو: :نيعملا:تآل .؛!"ص" :هلوقا هنإ :عبارلا .شفحألا هلاق "لسرلا بذك الإ لك نإ" :هلوق هنإ :تلاغلا .ءارفلاو

 فرخلا اله نأو ءمسقلا بأ وج ميدقت زاوح ىلع امهنم عانب اذهو ءايضنأ بلعتو عارفلا هلاق دمحم قدص دقل

 :لقوملا .لاقف :ءةريدقت قا اوفلتغاو :.كقوذخم هلأ < نماثللا كيس انقكل# و ءاهيلع لاد وه ةلمح .م ءطتقم
 - - 5 كك 5 ب اأن لل

 : حيشل خيشلاو ىزجعل ةذإ :يرشخمرلاو تي انيك رمألا اه :ةيطع نبا هردقو عووحنو قحلا مك ءاج دّقل :هريدقت

 (لمجلا ةيشاح) . نيلسرملا نمل كنإ ميكحلا نآرقلاو سي" ريظن هنأل :لاق ؛نيلسرلا نمل كنإ

 :هانعمو ع نتع وه هلبق ام هباوح :ليقو 0 'رجعمل هنإ اونا با وحلا :ليقو .ةدعب اه هيلع لد خا رمألا ام

 يعنب ناعذإلا بوحجو نم ماللكلا ةنمضتي امع بارضآإلا :اورفك نيذلا لب (نيلامكلا ريسفلا) .هلوسرو هللا قدص

 (نيلانكلا رعسفتا .نودناعي لب نورقي ال رافكلاو ءانلق امك رمألا :ليق هنأك «نآرقلا زاجعإب وأ ةآلا ددعت

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفنألا : :ةيمحلاو «ةيمح وأ ربكت نم هعبتي ام ذارملا لب ؛ةزعلا ةقيقح ذارملا سيل هنأ ديري :خاإ ربكتو ةينح

 يف' :ئرقو .امهمقافتو امقدش ىلع ةلالدلل ؛"قاقش"و "ةزغ" يف ريكدتلاو .هلوسرلو هلل فالح يأ :قاقشو

 (كرادملا ريسفت) .قحلا عابتاو ظبلا نه ههيلع بجي امتع ةلفغ قف يأ ةرغ
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 ع سا 3 مح 5 م مم 3 05 1 00 :

 ممالا نم ةمأ يأ نّرق نم مهلّبق نِم اكلها اريثك يأ رك 0 يببلل ةوادعو فالح

 نيح نيحلا سيل يأ 29 صاتَم َنيِح َتاَلَو مهب باذعلا لوزن نيح ْأوَداَنَف ةيضاملا
3 

 برهم ال نأ لاحلاو اوثاغتسا يأ "ودان" لعاف نم لاح ةلمجلاو عا ءادلاو :رارف

 7 يض وف . ريب - 2ك ع 1

 ََْسَل اذنه َّنإ ؟دحاو هلإ مهلك قلخلا عسي فيك يأ "هللا الإ هلإ ال" :اولوق 7
 بع لقا

 7” اد
 اه هل هلا اوما 218088 3819 لاول ةحاروم ةكمتملال ةرهدو هدو هموم حمو هدم وسمو اسك 1 توتال

 "صدع - * 59

 بعلا ىف غيلب

 ديكأتلل ثينأتلا ءات اهيلع تديز 7 يل سن ةهبشملا ترا" ف 0 .ةاحن تقو تفولا سيلو :خإ نجح تاالو

 ؛نيعملا ةدايز ىلع لدت فورحلا ةدايز نإف ؛يفنلا نعم ديكأتل وأ ؛ةظفل وأ ةملك افوكل ؛اهيف ثينأتلا ديكأتل يأ
 ب يه :نويوحتلا لاقو «نميلا لهأ قلب " دببلا" نعم ؟قنال"و ”بيطتللا" فو .هتيشاعح و "يواضيبلا" ف 1

 :ثبعو 2و ءتبرو بر :مهوقك .عاتلا اهيف تدذديز

 لاقو .ليلخلاو هيوبيس نع يكح اذك «فودذحم اهمساو "سيل'ب ةهبشملا يه "ال" نأ ديري :خلإ نيحلا سيل
 لعفلل ةيفان :ليقو .مه صانم نيح الو :تيلق كنأك' اخ بوصتم هلعب امو «سنجلل ةيفانلا "ال" اشإ :شفخألا

 توفلا وهو :صوني صان ردصم -"ىل اعملا" 5 اذك - صانم او .صانم نيح قرأ ال ىأ هرامضإب بصنلاو ءردقملا

 هدايز إف ؛ يفنلا وعم ديكأتل ؛ متو تناول ىلع دازي اهي“ «ةدئاز ءاتلاو ءاحلملا :صانملا :"سوماقلا" فو .رضاعلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نعملا ةدايزل ظفللا

 (يواصلا ةيشاح) .هنم بجعتيف «لقعلا قوط نع اجراخ ارمأ مهسنج نم لوسر ءيجب اولعج يأ :خلإ اوبجعو
 .قوسفلاو رفكلا يف نولغوتملا الإ نولوقي ام لثم ىلع رساجتي ال هنأب اناذيإو مهيلع ابضغ يأ :رهاظلا عضو هيف

 هلإ مهيف ف رصضتلا ىلع ردميو عيمجبا ملعي فيك يأ ءيبججعت ماهفتسالا :خا ةشاألا لعجأ (دوعسلا يبأ ريسفت)

 زرعت ةهدذحو هتدحو لب عةلق نع آل دحاو ةنأ اوملعي مو ؛«ثداحلا نيل ميدقلا مهسايق بجعلا اذه ببسو يدحاو

 .هلوطب هدنسم يف دمحأ هاور امك :خلإ اولوق مه لاق (يواصلا ةيشاح) .هل ثداوحلا ةلئامم نع هللا هزنت «دارفناو
 (نيلامكلا ريسفت)
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 75 يبنلا نم هيف مهعامسو .بلاط يبأ دنع مهعامتجا سلحب نم َمِِّمُةَكَمْلآ قطن
 ئعملا لصاحل نايب ركل ىلع أوُريِصآَو اوشما :ضعبل مهضعب لوقي يأ أوشمأ نأ "هللا الإ هلإ ال :اولوق"'

 أملا ى ىف اذهب انعم ام .انم اري تمس ديحوتلا نم روكذملا اَذَه ّنِإ اّتدابع ىلع اوتبثا

 «نيتزمهلا قيقحتب َلزنُوأ .بذك (2:ْقَلَيْخآ الإ اَذَه امّنِإ ةكلع ىسيع ةلم يأ ةّرجالآ

 نآرقلا ركّذآ دمحم ىلع ِهيَلَع هكرتو «نيهجولا ىلع امهنيب فلأ لاحدإو «ةيناثلا ليهستو

 نم كلش ىف مه ّلَب :ىلاعت لاق ؟هيِلَع 17 مل يأ ؟انفرشأ الو انربكأب سيلو ابْنِ

 هوقاذ ولو ,:2:ِباَذَع اوُقوُدَي مل امل لب هب يئاحلا اوبذك ثيح مارك يأ يبحو ىو

 «ديتعلا باوجلاب ع5 هللا لوسر مهتكب ام دعب بلاط ىبأ سلجم نع 5007 تتم هلا قلطناو

 اوملكتي نأ نم مهل دب ال لواقتلا سلجم نع نيقلطنملا نأل ؛"يأ" نيعمج "نأ"و .اوشما نأ :ضعبل مهضعب نيلئاق

 (كرادملا ريسفت) .لوقلا نعم انمضتم مهقالطنا نأكف « ؛مه ىرح اميف اوضوافتيو

 هيي البا ىو لالا ياواوو سلسل هيلشل دو يق ىضراشلا 47 قو :حلا بلاط يبأ دنع

 ءالؤه لعف ام تملع دقو ءانريبكو انخيش تنأ :اولاقو ءبلاط يبأ ىلإ اوشمو مهديدانص نم اسفن نورشعو

 نبا اي :لاقو دعي هللا لوسر بلاط وبأ رضحتساف .كيحأ نبا نيبو اننيب يضقتل كانئجف -نيملسملا نونعي- ءاهفسلا

 ءكلهِإو كعدنو انتهآ ركذ ضفراو انضفرا :اولاق ؟ينولأسي اذام :ُهتي لاقف ءلاؤسلا كنولأسي كموق ءالؤه !يحأ

 اولاق ؟مجعلا مكل نيدتو برعلا امي نوكلمت ةدحاو ةملك متنأ نوؤطعتأ ءمتلأس ام مكتيطعأ نإ متيأرأ :25 لاقف

 ب ريسفتلا) .باجع ءيشل اذه نإ ءادحاو الإ ةهآلا لعجأ :اولاقو اوماقف هللا الإ هلإ ال :اولوقت :لاق معن

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيولي فراص ريغ نم «ةلاحم ال هديفنتو هؤاضمإ كي هتهح نم يأ :داري ءيشل

 لاقو 2- سابع نبا لوق اذه ءةثالث ثلاث :نولوقي لب نودحوي ال مهو للملا رخآ اهغذل : ةخاء ىسيع ةلم يأ

 :لاق هنأكف ردقم نع بارضإ :خلإ يف مه لب ."بيطخلا" ف امك ؛هيلع مه يذلا مهنيد شيرق ةلم نونعي :دهاجم
 ببس نايبل يلاقتنا بارضإ :لإ اوقوذي امل لب (لمحلا ةيشاح) .هنم كش يف مه لب ؛ملع نع سيل ركذلل مهراكنإ

 (يواصلا ةيشاح) .هب اونمآو نآرقلاب اونقيأل هوقاذ ولو :نآلا ىلإ باذعلا اوقوذي مل مهأ هببس ىععملاو ءكشلا
 :هلوقو .امب يفنملا عوقو عقوت نعم نم "امل" يف ام ىلإ ةراشإ :خلإ هوقاذ ولو ."مل" ىيعمب "امل" نأ ىلإ ةراشإ :مل

 (نيلامكلا ريسفت) .نيمالكلا نع بارضإ وهف ءدسحلاو كشلا مهنع لازو يأ "اوقدصل'
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 ََحَر ُنيآَرَح ٌرهَدنِع مأ .ذشنيح قيدصتلا مهعفني الو ءهب ءاج اميف دعك يبلا اوقدصل

 ل كلم مهل ما .اوؤاش نم اًفوطعيف ءاهريغو ةوبنلا نم 9# ٍِباَهَوْلا بلاغلا زيِزَعْلا َكَبَر
 ىلإ ةلصوملا تو بّبْسألا ىف اوُقَتريلَف كلذ اومعز نإ اَمْجَيَب امَو ضَرألآَو ٍتَوَمَّسلَ
 .راكنإلا ةزمه ئيعمب نيعضوملا يف "ْمأ"و .اوؤاش نم هب اوصخيف يحولاب اوتأيف ءءامسلا
 ّنِم "دن" ةفص موُرَهَم كل 0 يف يآ كلانس ريقح كنج مع .يأام دمج
 ءايبنألا ىلع نيبزحتملا بازحألا سنج نم يأ ءاضيأ "دنج" ةفص غ2 باَرَحألا

 ثينأت ع ُمَوَق َمُهَّلَبَق َتَبَدَك .ءالؤه كلهي اذكف ءاوكلهأو اورهق دق كفوأو .كلبق
 لأ هيلع بطي ند لكل دتُي ناك < 2١ ٍداَتْو ألا وذ ٌنَوَعَرِفَو ُداَعَو وعملا رابتعاب موق

 2ظ200آآ6 ةكيعل بدككأو طول ُمْوَقَو ُدوُمْتَو .هبذعيو هيلجرو هيدي اهيلإ دشيو دات وأ ا 8 0 0 0 00 8 5 ١

 ,ةيكلملاو ةيدنعلا نم روكذملا يأ "كلذ اومعز نإ" :هلوقب هردق ءردقم طرش باوح يف ةعقاو ءافلا :خإ اوقتريلف
 نم ىلع ىحولا لزنيو «ملاعلا رمأ اوربديو «هيلع اووتسي يح شرعلا ىلإ اه لصوتي ىلا جيراعملا يث اودعصيلف :ئعملاو

 راشأ هيلإو «ريقحتلاو ليلقتلل ةديزم "ام"و ءام دنج مه يأ رمضم أدتبم ربخ :امه دنج (يواصلا ةيشاح) .نوراتخي

 "كلانه" :"نايبلا حور" فو .بيرق امع روسكم لسرلا ىلع نيبزحتملا رافكلا نم شيج مه :ةيآلا نيعمو ءاضيأ حراشلا
 :ةقباسلا تاملكلاب هيف اورواحتو اولواقت يذلا عضوملا ىلإ ةراشإ وهو ؛"دنج'" ل ىرحخأ ةفص وأ ؛”'موزهم'ل فرظ
 تاملكلا هذي هيف اوملكت عضوم ف اومزها مهنأل ؛بيغلاب رابخإ وهو ؛ةكمب نومزهيس يأ ةكم وهو
 ؛«بيذكتلا ةيف هيلإ راشملاو «"دنح" ل ةفص "كلائه" :هلوق لعجج هنأ ريسفملا عنص نم رهاظلا :كل مهبيذكت ُِق

 ىلا ةبترملاو ماقملا كلذ يف يأ كلانه موزهم دنج مهنأ ئيعملاو ,"دنج" ةفص "موزهم"ل فرظ هنأ روهشملاو
 ًادتبم "دنج" نإ :لاقيو ؛"موزهم"ب قلعتم وه :ليقو :اضيأ دنج ةفص (نيلامكلا ريسفت) .اهيف مهسفنأ اوعضو

 (نيلامكلا ريسفت) .ردبب يأ كانه كلهي اريثك ادنج نأ نعي .هربخ "موزهم'"ف «ريثكتلل "ام"
 .رامسملا - طسولا رسكب - دتو عمج داتوأ :داتوألا وذ .اوعمتجا يأ اوبزحت :"حارصلا" يف :نيبزحتملا
 تباثلا كلملا وذ "داتوألا وذ" نيعمو :ليقو .تايحلاو براقعلا هيلع لسري :ليقو ؛تومب يح هكرتي :ليق :هبدعيو

 .داتوألاب الإ تبقي ال وهو ءرعشلا تيبب كلملا هبش ثيح «ةغيلب ةراعتسا داتوألا فو «ةريثكلا عومدلا وذ وأ
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 لك ام نإ 2: ُباَرْخَألا َكبِتلْوأ مالسلاو ةالصلا هيلع بيعش موق مهو ؛ةضيغلا يأ

 نأل :مهعيم“ اوبذكف ويهتم ادحاو اوبذك ادإ مهكأل لسالا تيدك 3 بارزحألا

 رظتني رظني اَمَو ه9 باقِع بجو قَحف ديح وتلا هوعد يهو عةدحاو موعد

 ني اهلام .باذعلا ىف لخت «ةفايقلا ةعفلا ىهةديسو ةحيص هلا ةكم رافق أول نق

 © هنيمَيب هّباَتك ّيِتو أَم نق لزن امل اوُناَقَو .عوجر - اهمضو ءافلا حتفب - 20 ٍقاَوف
 2صظظذ11100ااا 000 د # 7” نوح عيب

 .ءازهتسا كلذ اولاق 2: باسيل يوي لبق انلامعأ باتك يأ ابق ال لَجَع اتَبَر لإ

 . ؛ةدابعلا يف ةوقلا يأ ديلا اذ ةروأَد امَدِيَع 5519 نولوقي اَم ىلع ربصا :ىلاعت لاق

 نم غرفم ءانثتسالاو :ةيفان نإ (يواصلا ةيشاح) .ةلظلاب اوكلهأ مشهأ مدقتو ,ةعمتجما ةفتلملا دي يأ :ةضيغلا

 مهنم ادحاو اوبذك اذإ مهأل ؛لسرلا عيمج بذك هنأب هنع اربخم الإ ءيشب اربخم مهنم دحاو لك ام يأ ؛ماعلا معأ

 ؛ةيلعافلاب "قاوف نم'ل اعفار "اه" نوكي نأ زوجي :قاوف نم اه ام (نيلامكلا ريسفت) .مهعيمج اوبذك دقف

 ةقفص بصن 1 ُِق ةيفنملا ةلمجلاف نيريدقتلا ىلعو ءاربخخو ادتبم 65-0 ةلمح ن وكي نأو : يفنلا ىلع هدامتعال

 امو .دحاو نعم ثاتغل يق : ليقف ءاهحتفب كوقابلا و يافلا مضب "قاوف" :ناوحعألا أرقو .ةديرَهف "ا وهال

 (لمجلا ةيشاح) .ةقان قاوف ردق فقوت نم اش ام :نيعملاو .عضارلا يعضرو بلاخلا بلح نيب يذلا نامزلا

 نم ةعطقلا :طقلا :انطق (نيلامكلا ريسفت) .ءاطع نع ديمح نب دبع هيي ريغ ث راحلا نب رضنلا لئاقلا :اولاقو

 مح سايغ نبا رسف دقو .زرفأو طق هنآك «ضورفملا بيضنلاو طسقلا انه: دارملاو هعطق اذإ هظق :نم :ءيشلا

 لاقيو .باسحلا موي ىلإ هرخؤت الو :دمحم هب اندعوت يذلا باذعلا نم انظحو انطق انل لجع : عملاق هب ةيألا

 نايبلا حور) .اهيف رظننل ؛انلامعأ ةفيحص انل لجع :قئعملاف ءساطرقلا نم ةعطق اهنأل ؛طق :اضيأ ةزئاحلا ةفيحصل

 .رخآ الوق حراشلا راتخاو (اصخلم

 نعو «2(ل ةازرلا دبع هاور «باذعلا نم انطق :ةداتق نعو دهام و 5 سابع نبا نع يور اذك :انلامعأ بانك يأ

 هنأل ؛ءيش نم طسقلا ظفللا لصأو «هلوزن دروم لوألا ديؤيو ءريرج نبا هاور «ةنلا نم ابيصن :ريبح نب ديعس

 راهظإ صصقلا كلت ركذ نم دوصقملا :خ! دواد اندبع ركذاو (نيلامكلا ريسفت) .هعطق اذإ هطق :نم «هنم ةعطق

 يف ةفاضإلاو «ربصلاب ىلوأ وهف عيمجلا ديس هنوكل ؛هلبق نمي يدتقيف هموق ىذأ نع ٌدي هتيلستو ,نيمدقتملا لضف

 (يواجصلا ةيفاجإ فاضل هفيرشتل ؟"اندبع"



 ص ةروس ١م نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 20 ُباَوأ ددَنِإ هسدس موقيو هئلث مانيو ليللا فصن موقيو ءاموي رطفيو اموي موصي ناك
 يراخبلا ةأور

 ةالص تقو ْيِثَعلاِب هحيبستب َنَحَبَسُي هَعَم َلاَبجلا اَنَّرْخَس انإ .هللا ةاضرم ىلإ عاجر

 ىهانتيو سمشلا قرشت نأ وهو ءىحضلا ةالص تقو 2: قاَرْشِإِلاَو ءاشعلا

 0 و م ع م 2 5 7 َع 0

 جنن كم زكا رعود ' َس ع
 3011100 ىدونجلاو سرح لاب هانيوف ركل م انددشَو .حيبستلاب هتعاط 5 عاجر 2 ثاوأ

 نع اهمطف اذإف ءلفطلاك سفنلا نأل ؛دواد ةوق ىلع ليلد ءسفنلل داهج وهو يأ :اموي رطفيو اموي موصي ناك

 (يواصلا ةيشاح) .ميظع داهج هنأ كش الو ءاهمطفل دوعي مث «يناثلا مويلا يف اهقلطأ موي موصلاب اتوهش

 يف هعم نرسي :ليقو .لاحلا ناسلب وأ «مالكلا اهيف هللا قلخيو «ةتِلع دوادل لثمتي توصب هللا نسدقي يأ :نحبسي
 ةلالد ؛"تاحبسم" :لقي ملف ءلعاف مسا نود اعراضم العف امي ىتأو ."لابجلا" نم ةيلاح ةلمجلا هذهو ؛ةحايسلا

 ىلع لوعفم فطع ءامهبصن ىلع ةماعلا "ةروشحم ريطلاو' :هلوقو .ءيش دعب ائيش «ثودحلاو ددجتلا ىلع

 لعفلا نأ دصقي مل هنأل ؛امسا لاحلاب ىتأو ءاقلظم ارمعو افوتكم اديز تبرض :كلوقك ؛لاخ ىلع لاحو لوعفم

 امهلعج امهعفرب مهضعب ررقو «ىلاعت هللا رشاحلاو «ةردقلا ىلع لدأ ةدحاو ةعفد اهرشح نأل ؛ائيشف ائيش عقو

 (لمجلا ةيشاح) .ربخو أدتبم نم ةلقتسم ةلمج
 ناكف :لاق ثيح ؛برغملا اهنأ هريغ مالك نم مهفي يذلاو «ةريخألا ءاشعلا امب دارملا نأ هرهاظ :ءاشعلا ةالص تقو

 نب ديعس ىور :ىحضلا ةالص تقو (يواصلا ةيشاح) .امبورغ دنعو سمشلا عولط دنع هتالص رثإ حبسي دواد

 يف ىلص يي هنأ ئناه مأ نع يناربطلا ىورو .ةيآلا هذهي الإ ىحضلا ةالص تفرع ام :ا# سابع نبا نع روصنم

 ءدحاو ىحضلاو قارشإلا نأ انهه نم حوليو ,"قارشإلا ةالص هذه !ئناه مأ اي" :لاقف ءىحضلا ةالص اهتيب
 تقو اهوأ «ةدحاو ةالصو دحاو تقو ةقيقحلا يف وه :لاقف «يولهدلا لحألا خيشلا يدج كلذ ىلع هبن نممو

 .نيتالصو نيتقو انهه نأ اونظ نيتقولا يف نايحألا ضعب يف ىلص املو ءراهنلا فصن ليبق ىلإ اهرخآو قارشإلا

 ءءاوتسالا ىلإ سمشلا عافترا نم اهتقو :يعفاشلا لاقف ءاهتقو ديدحت يف ةيعفاشلا ءاهقف لوق كلذل دهشي امو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاوزلا ىلإ :"عومجملا" يفو
 عضوف (حبسم أ "بناوأ" فلوق ةكيبست لحأل يأ ؛"دواد"ل ريظلاو لابخلا مم لك يأ :باّوأ هل لك

 .ىلاعت هلل عاجرو حبسم ريطلاو لابحلاو دواد نم لك دارملاو ىلاعت ئرابلل ريمضلا :ليقو ؛حّبسم عضوم "باوأ"
 ءسراح عمج [(نيلامكلا ريسفت) .هظفحل نوبترملا ناطلسلا مدخ مه «ءارلاو ءاح ا حتف| :سرحلاب (لمجلا ةيشاح)
 .ظفحلا :ةسارح



 ص ةروس م45 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 قف: ةباضإلاو :ةوبلا ةّمكحلا ُهَسَيَناَعَو لجر .فلأ نوثالث ةليل لك قى .هبارحع سرحي ناكو

 انه ماهفتسالا نعم ّلَهَو .دصق لك يف يقاشلا نايبلا 2: باطخلا َلّصْفَو رومألا

 أوُرَوَسَت 2 ذِإ مْصَخلا وب يلمح اي َِلنَتأ ةهذعب ام عامتسا نع قب ةتلاو بيجعتلا

 هلغشل ؟بابلا نم هيلع لوحدلا أ وعنم ثيح (ةدحسم يأ ؟د هاد بارحم 5 :بارجِملا

 م تقف الاقل هك زفق َدرَواَد ىلع ْاوُلَحَد ْذِ .مهتصقو مهربخ يأ «ةدابعلاب
 كدي ايررستو#

 000006 و عا ريمص يأ

 كلت نايبل :باطخلا لصفو (نيلامكلا ريسفت) .ةصاخ امي رسفي دقو «ةوبنلا نم معأ وه ام ةمكحلا رسف :خل! ةوبنلا

 يأ لضافلا باطخلا عمر نوكيف يشع يماجلا ىلوملل "”صوصفلا' حرش يف امك :ءمهفملا هحجولا ىلع ةمكحلا

 (نايبلا حور) .سابتلا ريغ نم مارملا ىلع بطاخملا هبني يذلا صخلملا مالكلا يأ لوصفملا باطخلا وأ «نيبملاو زيمملا

 لعج انهه بيجعتلا ئعم نأ رهاظلا :بييجعتلا (نيلامكلا ريسفت) .نيرمألا نيب هلادتعاب طس وتم رمأ يأ :دصق ل

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم ابجعتم وأ «هيلع يقلأ امن ابجعتم بطاخملا
 ) "كانأ ب:بصعي نأ اهإ ولخب ال :تلق ؟"ذإ" بضتا.م :تلق نإف :يرشتعرلا لاق :خلإ بارحما اوروست ذإ

 يف ال هدهع يف الإ عقي ال 526 هللا عا وسو قلل فانتإ فكل 4!اةلاقأ" تحن ايسلا غوسي الف ه«فوذحم ذأ ”ايفلا لف

 أبتلاب تدرأ نإو 225 هللا لوسر هنايتإ حصي الف 3ك دواد دهع يف عقاو أبنلا نأل ؛ًأبنلاب الو هيلع دواد دهع

 «...ذإ مصخلا مكاحت أبن كاتأ لهو :هريدقتو «فوذحم ابوصتم نوكي نأ يقبف ءابصان نكي مل اهسفن ف ةصقلا

 (لمجلا ةيشاحإ .فوذحم 59 وكي. نأ راثخاف

 اع ليئاربج نيروتسملا مصخلاب دارملاو .ةتلع دواد دبعم ىلإ اولزنو روسلا اودعصت ذإ :بارحملا اوروست ذإ

 تأ .:مدآ قب نم نيكزملا اذوهنشلاو هفيلغ ,ىقنملاو ىعذملا ةرويص' ىلع ةكقلللا نم اههعم نم اقع ليئاكيتو

 نم مامإلا ماقمو ؛هعضاوم مركأو تيبلا ردصو ةفرغلا :بارحما :"سوماقلا" ف «ةفرغلاب رسفي دقو :هدجسم
 .اهيف نولخي اوناك ىلا مهدحجاسم ليئارسإ ب بيراحمو ؛ءسانلا نم دعابتيو «كلملا هب درفتي عضوملاو ءدجسملا

 قلعت ةصقلا 0 اههوك عنمب الو .ف رظلا قلعتي هب و ء؛ةصقلا نعم ًابنلا لأ 1 رشي :مهتصقو (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا نم ةحئار هيفكي فرظلاو ؛لصألا ف ردصم هنأل ؛هب فرظلا

 8 نيدهاش ةيبكشل 5-5 8 ؛ىلاعت هلوق 5 اولاق نيك اذهو (عء يش نا عيش 5986 وهو ؛عمجبا ىيعم هش نما لاف :امهانعمع

 (نيلامكلا ريسفت) .ناكلم هءاج :يور ام هديؤيو ؛نيععملا رابتعاب ناميلسو دواد ىلإ عجار هنإ (8 :ءايبنألا)
 نيش دوك



 عفو («نيمصخ ةروص يف اءاج ناكلم امهو .رتكأو دحاولا ىلع قلطي مصخلاو

 عست هل ناكو «هنم عقو ام ىلع 3# دواد هيبنتل ؛ضرفلا ليبس ىلع ركذ ام امهل

 ىَغَب اب لحدو اهجّوزتو ءاهريغ هل سيل صخش ةأرما بلطو «ةأرما نوعستو

 ءآَوَس ىلإ اندشرأ آَنِدَهَآَو ْرُجَت ظِطَقُ اَلَو ْقَحْلآِب اَكَنْيَب رُكَحأَف ٍضْعَب ْىَلَع اَْضْعَب
 َنوُعَسَتَو عسب :ُهَل ئيد ىلع يأ ىنأ اَذدَه َّنِإ .باوصلا قيرطلا طسو () ٍطَرّصلأ

 يئبلغ نَزَعَو اهلفاك ينيلعحا يأ انيبلِفْكَأ َلاَقَق ٌةَدِحََو هَجْعَ َىَو ةأرملا نع امي ربعي َةَجْعَت

 دا ودق ماو اع وكعو هوان صك هدم 9 9:8 ومن ول يمد و ؛لادجلا يأ 72: باطلا ىف

 اناك امهنأ :ناكلم امه (نيلامكلا ريسفت) .درفم هظفل نأ عم ءهيلإ عمجلا ريمض عوجرل هيحوت :خلإ مصخلاو

 عقي مل امب مهسفنأ نع نوربخي فيك مهأ دري امل عفد :ضرفلا ليبس ىلع (نيلامكلا ريسفت) .ليئاكيمو ليئربج
 ناك ول امأ «ةقيقح رابخإلا هب دصق اذإ ابذك نوكي امنإ هنأب بيجأ !؟بذكلا نع نوهزنم ةكئالملاو .مهنم

 برض :لوقيف دحأل ةلأسم روص اذإ ملاعلا هركذي امك ءرشبلا ةروص يف هوتأ امل مهسفنأ يف هوروص رمأل اضرف

 نم عقو امل هيبنتلاو ضيرعتلا هنم ضرغلا ناكو «ءارش الو كانه برض ال دارأو ءركب ىرشو ءاورمع ديز
 (نيلامكلا ريسفت) .بذك الف لع دواد

 لحجر ةأرما ىلع تعقو اتِلَع دواد نيع نأ ةصقلا يفو ءامب لخدو اهجوزتف ءايروأ هنإ :لاقي :خلإ ةأرما بلطو
 ةأرما بلط يأ :خلإ ةأرما بلطو (لمجلا ةيشاح) .دوعسم نبا نع ةنسلا يحم هلقن اذك ءاهنع لوزنلا هلأسف ءاهبجعأف

 نيب اميف اداتعم ؛#ئ)ع دواد ةعيرش يف ازئاج كلذ ناكو ءاهقلطو هدري نأ -ايروأ وهو- صخشلا ايحتساف صخش
 ردص يف راصنألا ناك دقو «هتبجعأ اذإ اهجوزتيف هتجوز نع لزني نأ اضعب مهضعب لأسي ناكف «ةورملاب لخت ريغ «هتمأ

 ولعو هتبترم عافتراو هتلزنم مظعل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ الح «ريكن ريغ نم كلذ لثع. نيرجاهملا نوساوي مالسإلا
 ."دوعسلا يأ" نم اصخلم «هتمأ داحآ هلماعتي ام ىطاعتي نأ هل يغبني نكي مل هنأ ىلع ليثمتلاب هبن هنأش

 ةحرضملا ةراعتسالا ليبس ىلع هاه وبعي ."يواشيبلا" نم ءروخلا نم ةرحتو .هةموكملا يف رحت ال يأ :رهت

 (يواضيبلا ريسفت) .يدي تحت ام لفكأ امك اهلفكأ ٍنلعجا :هتقيقحو «ةجعنلا هذه ٍنيطعأ :اهينلفكا .امهتهاشمل
 ردقأ ناك هنأل ؛يايإ هتبطاخم يف باطخلا يف ئبلغ هنأ :ئيعملاو ؛لداحملا ةبطاخم باطخلاب دارملا نأ ديري :لادجلا يأ

 ةأرملا تبطخ :لاقي «ةيطخلا يف ةبلاغملا باطخلاب دارملا :ليقو ءىعم قحلا ناك نإو ىنرهقف نيم قطنملا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبطخلا يف ئبلاغ يأ ٍئبطاخخف وه اهبطخخو



 ص ةروس لي نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 َنِإَو هِجاَعِي لإ اهمضيل َكَبَجْعَت ٍلاَوُسِب َكَمَلَظ َدَقَل لاق .كلذ ىلع رخآلا هّرقأو

 ادلع وتم ويلا 3 ٍضعب لع ْمُبّصْعَب وقشكل ءاكرشلا و ال احا َنِم اريك

 امهيتروص يف نيدعاص ةاكلملا لاف «ةلقلا ديكأتل "اي" دهام ليلقو يسخلشلا

 ٌددواَد نقيأ يأ َّنَظَو : ىلاعت لاق .دواد هبنتف هسفن ىلع لجرلا ىضق :ءاهسلا .ىلإ

 اَعَكاَر ٌدَحَو مٌهَبَر َرَفْغَتْساَف ةأرملا كلت ةبحمب ةيلب يأ ةنتف يف هانغقوأ ُهَتَبَف امنأ
 قف ريح ةدايز يأ ئفلُزل اندنع ءهل نإَو كل'ذ هل انّرفغف 72:3 #8 َباناَو ادجاس يا . - 1 7 ل ا عس را ا 2 خخ ا ن#خ #ع

 ضزألا ىف ةفيلَح َكَتلَعَج انإ ُددْواَدَي .ةرخآلا يف عجرم 20 ٍِباَتَم َنَسُْحَو ايندلا ة قع دس نبع نااعود تب خخ ا : 1 5 ,

 بيحأف ؟هيلع ىعدملا نم ائيش عمسي ملو دواد مكح فيك :لاقي امع باوج وهو ؛هيلع ىعدملا يأ :رخآلا هرقأو
 ةلع وه ردقمم. قلعتم "ىلإ" نأ ىلإ ريشي :هجاعن ىلإ اهمضيل (يواصلا ةيشاح) .فارتعالاو رارقإلا هنم عمس هنأب
 ؛لاؤسلاب قلعتم هنأ روهشملاو ءهجاعن ىلإ كتجعن مض لاؤسب يأ ؛ةجعنلا ىلإ افاضم مضلا ردقي دقو :لاؤسلل

 يف تبلغ دقو «ةكرشلا :ةطلخلاو ؛مهلاومأ اوطلخ نيذلا يأ :ءاكرشلا (نيلامكلا ريسفت) .مضلا نعم هنمضتل

 (نيلامكلا ريسفت) .رابحألا بعك نع سابع نبا نع يور اذك :هبنتف ."حورلا"و "دوعسلا يبأ" نم «ةيشاملا

 ناك ام دعب ادجاس رخو :هانعم :ليقو .ءانحنا هيف امهنم دحاو لك نأل ؛دوجسلا نع عوكرلاب ربع :خلإ اعكار رخو
 ادجاس دوعي مث «ةبوتكم ةالص تقول وأ ةجاحل الإ هسأر عفري ال اموي نيعبرأ #تِلَع دواد دجس :نورسفملا لاق .اعكار

 هلأسيو ؛لجو زع هبر يداني وهو ههسأر لوح بشعلا تبن يح :يكيي وهو برشي الو لكأي ال اموي نيعبرأ مامت ىلإ
 (نيلامكلا ريسفت) .ةبرقلا يعم. ردصم "ىفلز"ف الإو ؛نيعملا لصاحل نايب :ةدايز يأ (لمجلا ةيشاح) .ةبوتلا

 هنأ لسا ؛"ىفلزل اندنع هل نإو" :ىلاعت هلوق يف "ىفلزلا" ل نايب فنأتسم مالك هنأ لمتحي :خإ كانلعج انإ

 ةيآلا هذه يفو ءخلإ دواد اي :انلقو هل انرفغف :ليق هنأك ."هل انرفغف" :هلوق ىلع فوطعم فوذحم لوقل لوقم

 اكلم كنوكل يأ "سانلا رمأ ربدت" :هلوق .ةبوتلا دعب ةرمتسم ةيقاب ةنتفلا لبق تناك يلا هتفالخ نأ ىلع ليلد

 عم ةنطلسلاو صخش عم ةوبنلا هلبق نميف ناكو «ةنطلسلاو ةوبنلا نيب ةَتلع دوادل عمج دقف .مهيلع اناطلسو

 ؛كلملا يف سانلا ةفيلخ نالف :لاقي :سانلا رمأ ربدت (يواصلا ةيشاح) .ىيبنلا هب رمأي امه ناطلسلا مكحيف ءرخآ

 .سانلا ربديل هنم ابوصنم ناك اذإ



 ص ةروس امه نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يأ 141 لبيس نعد سفنلا قوم يأ أ ئَوَهْلآ عبتت اَلَو قلب ساّنلآ َنْيَب مكَحَأَف

 هللاب ناميإلا نع يأ هَل ليِبَس نع 595 ةيبفلا َنِإ هديحوت ىلع ةلادلا لئالدلا نع

 ؛ناميإلا مهكرت هيلع بترتملا مير ٍباَسِْنآ َمْوَي مهايسب أوُسُن امي ديِدَش ُباّدَع مه
 هسا اَمَوَضْرَألاَو َءاَمَّسلآ اَنَقَلَخح اَمَو .ايندلا يف اونمآل باسحلا مويب اونقيأ ولو

 داو لْيَوَف ةكم لهأ نم أوُرَقك َنيِذَلا نط ءيشل ال ركذ ام قلخ يأ َكِلَذ ائبع يأ

 يف َنيِدِسْفُمْلاَك ِتَحِلَّصلآ اوُلِمَعَو أوُمَماَ ديلا ٌلَعَج مَ (2) ٍراَثلَآ َنِم أوُّرفك َنيِذَّلِ
 5172/0111 1 1 111--د11 ٍ 2١ ِراَجُفْلاَك َنيِقَّمُمْلا لع مُأ ضَرَألا

 حلاصم تمظتتا ةيهلإلا ةيقحلا .ةعيرشلل ةقباطم تناك اذإ ماكحألا نأل ؛لدعلاب يأ :قحلاب سانلا نيب مكحاف

 بيرخت ىلإ ىضفأ سفنألا دصاقم ليصحتو ةيوهألا قفو ىلع ماكحألا تناك اذإو «تاريخلا باوبأ تعستاو ملاعلا

 (لمجلا ةيشاح) .مكاحلا كلذ كاله ىلإ يضفي كلذو ءقلخلا يف جرملاو هيف جرحلا عوقوو ملاعلا
 ىلع ةلادلا لئالدلا نع ىوه لا عابتا يأ "كلضيف" :هلوق .ءاضقلا يف اهاوه هنمو ءاقلطم يأ :ىوحملا عبتت الو

 ءموصعم هنأب هتمأ مالعإ هيف نم دوصقملا "ىوهلا عبتت الو" :هلوق :"يواصلا" لاقو (نيلامكلا ريسفت) .هديحوت
 موي مهايسن ببسب يأ :خلإ اوسن ام .ىلوأ هريغف موصعملل باطخلا اذه ناك اذإ هنأل ؛هب رمأ اميف هعبتتلو

 ببسب ةمايقلا موي ف ديدش باذع مهل يأ ؛'مهل' :هلوقل فرظ وأ ؛"اوسن"ل لوعفم امإ "موي" .باسحلا

 هنايسنب دارملاو ءلوألا وه حراشلا عينص نم ردابتملاو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهالض نع ةرابع وه يذلا مهفايسن
 ناميإلا كرت وه مهل باذعلا لوصح يف يقيقحلا ببسلاف :خل! هيلع بترتملا (لمجلا ةيشاح) .هب ناميإلا كرت

 (يواصلا ةيشاح) .ببسلا ركذب ىفتكاف «ناميإلا كرت يف ببس باسحلا موي نايسنو
 لعاف نم الاح نوكي نأ زوجيو ءالطاب اقلح يأ يس ها وأ ءفوذحم ردصمل اتعن نوكي نأ زوجي :خلإ الطاب

 (لمجلا ةيشاح) .ثبعلا وهو ؛لطابلل يأ هلجأ نم الوعفم نوكي نأ زوجيو ؛لطاب يوذ وأ «نيلطبم يأ "انقلخ"
 وه «ةمكحلل ال ثبعلل اهقلخ يأ :نونظملا ئعم, :نظلا "اورفك نيذلا نظ" :هلوق .الطاب اهقلخ ىلإ ةراشإ :كلذ

 ضرألاو تاوامسلا قلاخ هنأب مهرارقإ عم ؛ةمكحلل ال ثبعلل اهقلخ هنأ نيناظ اولعج امنِإو .اورفك نيذلا نونظم

 ثعبلل مهراكنإ ناك امل هنأل ؛"هللا نلوقيل ضرألاو تاوامسلا قلخ نم مهتلأس نئلو" :هلوقل امهنيب امو
 ءازجلا نأل ؛هنولوقيو ؛كلذ نونظي مهنأك اولعج ؛لطابو ثبع اهقلخ نأ ىلإ ايدؤم باقعلاو باوثلاو باسحلاو

 (كرادملا ريسفت) .ملاعلا قلخس يف ةمكحلا دحج دقف هدحح نمف «ملاعلا قلخ يف ةمكحلا هيلإ تقبس يذلا وه



 راو تح حسا لا
 ةزمه يعمم "مأ"و .نوطعت ام لثم ةرخآلا يف ىطعن انإ :نينمؤملل ةكم رافك لاق امل لزن

 "1 ريقيلا هيما وز ديل كرببم كيل ُهَمَلَنأ اذه نأ فول ادعم ريغ قدك .راكنألا

 9 53تبلألا 1 ظعتي ركَدَعَيَو اونمؤيف اهيناعم يف اورظني فَتَياَء لادلا ف ءاتلا تمغدأ

 كراَوأ هش ناميلس: يأ دنع تب هنبا سيل هما ا هدو .:لوقعلا باحجبصأ

 لاوولا دعب ام وه َيِشَعْلاِب ِهِيَلَع ضرع ذإ .تاقوألا عيمج يف ركذلاو حيبستلا يف عاّجر
 ناميلس ىلع يأ 3 باوأل وأ ىنل فرط

 فقارط يع ىرخألا ةماقإو 2«قرأكلاب ىلع ةمئاقلا يىهو «ةنفاص عمج ليخطا ثقتكم

 [ :ةهعملا «قباسلا وهو داوج عمه 0 داجوحأ انوفص نفصي نفص .نم وهو «رفاحلا

 نأ دعي هيل تسارع سرق فلأ تناك: عم تضكر لإو تيقكس تمهف وتسا ذأ

 تبرغ اهنم ةئام عست ضرعلا غولب دنعف ءودعل اهيلع داهجلا هتدارإل ؛رهظلا ىلص

 هد هد كيذروأ يأت تبخَأ لإ َلاَقَف .متغاف رصعلا لص نيكي و ؛ سمشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .يناثلا لمعأو ؛عزانتلا ىلع "بابلألا يلوأ"ل هريمض نأ رهاظلا :اوربديل

 (يواصلا ةيشاح) .ةنس نيعبس كاذ ذإ هنس ناكو ءايروأ اهذحخأ - ىلا ةأرملا يف يأ :تاميلس دوادل انبهوو

 (نيلامكلا ريسفت) .ليخلا يف ةدومحم ةفص هذهو ؛ةعبرألا فرطو مئاوق ثالث ىلع ماق نم يأ :خإ نفص

 نوكي نأ لمتحيو «ةعامجلل ةفص وأ ءسنج مسا يهو «ليخلل ةفص هنأ رابتعاب ثينأتلاو ,ثنؤم عمج يأ :داوج عج

 زوجيو «لقعي ال نم عمج هنأل ؛ءاتلاو فلألاب هعمجو ؛"نفاص"ل عمج نوكي نأ زوجيو ءركذملا ىلع ثنؤملا بيلغت نم
 .ودعلل سرفلا ثاثحتسا وه انهه ضكرلاب دارملاو ءلوهجملا ةنزب :تضكر (نيلامكلا ريسفت) .لقعي ال اميف كلذ

 امباصأ :ليقو ءسرف فلأ مهنم باصأو «نيبيصنو قشمد لهأ ازغ هنأ يور :سرف فلأ تناكو (نيلامكلا ريسفت)
 (ي واصلا ةيشاح) .ةحنجأ اهو ءرحبلا نم هل تجرح :ليقو .لاملا تيبل اهيلع هدي عضوف ةقلامعلا نم هوبأ

 نأ :ياثلاو "ىلع" ندع اذه ىلع "نع"و «ترثآ نعم هنأل ؟""عيحأ" لوعقم هنأ :اهدحأ ةجوأ هيف :ريخطا بع
 1 م 508 17 , 2525 0 ا * . 1 1 1

 بح لثم ابح يا (« ييهيبشت ردصم هنأ :ثلاثلاو 2 بصانلاو .دئاوزلا فدح ىلع ردصم بح

 ([] آل 0 ع . 1 "1 8 355 3 كلا 5 35 5 0 1

 6 تمرزل همعمم2 تيبححأ نا :سماخلاو . نع ب ىدعت كلدلق ع” تبا ئيعم نمض :ليق هنا :عبارلاو .ريخلا

 ىلإ عود

 ثايكف «يبر كد نع تادعف :ئعملاو .ءايعالا نم ك حف طقس اذإ ريعبلا تتح :نم تيبحا نأ وكوب

 (نيلامكلا ريسفت) .هلحأ نم الوعفم اذه ىلع "ريخلا بح



 ص ةروس ١مل نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 َقِفطَف اهودرف قطورفا 8 يأ ١ 212 اقوذ) .راضبألا نع ايد اع, ترتتسا

 ىلإ ابّرقت اهلجرأ عطقو اهحبذ يأ /2) ٍقاَعَأْلآَو قاس عمج ٍقوُسلاب فيسلاب اُنيَسَم
 اهنم 1و هللا يس ءاهمحلب كم ةالصلا نع اّي لغتشا ثيح (ىلاعت هلا

 هيمو هنو مث مفم م عقف نقف و ةققة موو فقة عفو ةقمفقة ووفق راب هحورتل كلذو ههكلم

 لاملا ريخلا وأ «هتغملاو رحألا يأ ثيدحلا ف املك ءريخلا اهيصاونب دوقعم هنأل ؛اريخ ليخلا نمسي :ليخلا يأ

 ريغ نم اهرامضإو «تبرغ يأ :خلإ تراوت ىتح (نيلامكلا ريسفت) .هيلع تضرع يلا ليخلا هب دارا «ريثكلا
 ىلع ءانب يزارلا مامإلا هحجرو ."فاشكلا" يف اذك ءتانفاضلل ريمضلا :ليقو .اهيلع يشعلا ظفل ةلالدل ؛ركذ

 كرتشم هنأب :"فاشكلا" بحاص باحأو ؛ءايبنألاب قيلي ال ميظع بنذ ةالصلا توفي نأ ىلإ ليخلاب لاغتشالا نأ

 نأب حرصم هنأب بقعتو «ينازاتفتلا ةمالعلا هعبتو «ةمتعلا دعب نوكي ليللا باجح يف ليخلا يراوت نأل ؛مازلإلا

 يراوتلا ىوري مل ام اذه متي ال هنأ ىفخي ال .ليللا ةملظ يف يراوتلا ال ,هرصب نع اهتبيغ تانفاصلا يراوتب دارملا

 سمشلا نأ يور دقو «هنع ةبوتلاو رافغتسالا يضتقي ىح هيف روذحم ال هرظن نع اهيراوت درحم نإف ؛ةملظلا يف
 (قيلامكلا ريسفت) .اهرمأب ةلاغتشال ؟ةييارغ

 امك هيلع تدر افإو ءسمشلل هنإ :ليقو .روهشملا وهو ءليخلل ريمضلا نأ ديري :خلإ ةضورعملا ليخلا يأ

 ءالسإلا خيش لاق هنكل «يوغبلا هركذ امك ه5 يلع نع يورم وهو ءاهتقو يف ةالصلا يلصيل ؛عشويل تدر
 ريمض نأ ريسفتلاب ملعلا لهأ روهمج دنع تباثلاو ؛دحأ نع كلذ تبثي مل هنإ :"يرابلا حتف" ف رجح نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .ليخلل "اهودر"

 :يوغبلا لاق ؛«لجرألا عطق نع قوسلا حسمو «حبذلا نع ةيانك قنعلاب فيسلا حسم نأ نعي :اهلجرأ عطقو اهحبذ يأ

 مدقيل نكي مل هللا ين نأل ؛احابم كلذ ناكو ءرثكألاو لتاقمو ةداتقو نسحلاو سابع نبا لوق اذه عطقلا حسملاب دارملا

 باطنخلاو 0 ىلع دئاع "اهودر" :هلوق يف ريمضلا :ليقو ءرخآ بنذب بنذ نع بوعي نكي ملو «مرحم ىلع

 "قانعألاو قوسلاب احسم قفطف" :هلوق نعم :يزارلا رخفلا لاقو .اهنقو يف رصعلا ىلصف اهوُدرف ءامب نيلكوملا ةكئالملل

 هنأ ىلإ عضاوتلا نم غلب هنأ ىلإ ةراشإو «ليخلا لاوحأب ملعأ هنوكل ؛اهضارمأو اهبويع ربتخيل ؛هديب ةقيقح اهحسمي هنأ

 (نيلامكلا ريسفتو يواصلا ةيشاح) .ةالص هنم تفت لو «رقع الو حبذ هنم لصحي ملو ؛هسفنب رومألا رشابي



 ص ةروس ١8/4 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 هرم هعزنف مهقافغ ىف هكلم ناكتو ؛هملع ريغ نم هراد يف منصلا دبعت تناكو ءاهيوه
 هنسبل ىلع انثرع: يأ

 يف ينج اهءاجف .هتداع ىلع "ةنيمألا"ب ةامسملا هتأرما دنع هعضوو «ءالخلا ةدارإ دنع

" 

 رخصأ وهو .ينججلا كلذ وه اَدَس < فا ل اًكيَفلأَو اهنم هذحخأف (تاميلس ةروص

 يف ناميلس جرخف ءاهريغو ريطلا هيلع تفكعو «ناميلس يسرك ىلع سلج «هريغ وأ
 عجر 2: باتأ مث هوركنأف «ناميلس انأ :سانلل لاقو ءهيسرك ىلع هآرف «هتئيه ريغ

 دشأ عرجت يهو اهوبأ تام هنأ يور .هملع ريغ نم هراد يف منصلا دبعت تناكو ءاهبحأ يأ واولا رسكب :اهيوه
 تناك ىلا هبايث لثع ةجسبلاف هيلا تدهعف :اط انيك اهيبآ لاف اك اوروَصف ةنيطايغلا ناميلس رمآق اعد

 يف هب عنصت تناك امك «هل ندجسيو هل دجست ىح اهراد يف هيلع ودغت ناميلس جرح اذإ تناك مث «سبلت

 هكلم ناك يأ :همتاخ يف هكلم ناكو (نيلامكلا ريسفت) .احابص نيعبرأ ىلإ كلذ لثم, ةيشع لك حورتو ؛هكلم

 همتاخخ ناك و .كلذ هنع لاز هعرن اذإو ءاهريغو نيطايشلاو نحاو حيرلا هل ترخس هسبل اذإف «هايإ هنسبل ىلع ابترم

 (يواصلا ةيشاح) .ةنجلا نم مدآ اهب لزن ىلا ءايشألا ةلمج نم وهو ؛ةنجلا نم

 بلطي ةنيمألا ىتأف «#)ع ناميلس ةفص تريغتو «سنإلاو نجلاو ريطلا هيلع فكعف 3ع ناميلس يسرك ىلع

 ام ددع اموي نوعبرأ ىضم يح «ففكتي تويبلا ىلع رودي ناكف .هتكردأ دق ةئيطخلا نأ فرعف .هتركنأف متاخلا

 دجوف اهنطب رقبف ءهدي يف تعقوف ءةكمس هعلتباف ءرحبلا يف متاخلا فذقو ناطيشلا راطف :هتيب يف ةروصلا تدبع

 ملجو هب متخت و ؛متاخلا هتل هانف (يمتاح ةيينفأ اي :اش لاقو 2ع لاميلس ةروص ىلع رخص همساو :خ! ينج اهءاجف

 ؛- هيف حور ال مسج وهو - هب يمحي" رخص "دسجلا" :اذه ىلعف :كلملا هيلإ داعو ءادجاس رخو هب متختف ؛متاخلا

 ."يواضيبلا"و "بيطخلا" يف امك ؛كلذك نكي مل ام. الثمتم ناك هنأل
 هطلس هنأ هيفو ءهبنم نب بهو نع قاحسإ نبا هاكح |ةنيمأ هتجوز نم مالا ديلا :خ! ينحجلا كلذ وه

 ناطيشلا طلسيل هللا ناك ام :نيسحلا لاقو .ةبانحلا نه لستغي الو ضيحلا ف نهعدي ام ناك ح .هئاسن ىلغ

 لاقو .هئاسن ىلع طلسي مل نيحلا كلذ نأ :دحاو ريغو دهاجم نع لوقتنملا "نايبلا عماج" يفو .هئاسن ىلع

 لاقو .دوهيلا ليطابأ نمف ناميلس تيب يف نثولا ةدابعو ناطيشلاو متاخلا ثيدح نم ىوري ام نإ :يرشخم رلا

 ؛ةداتعملا :هتئيه ريغ يف (نيلامكلا ريسفت) .انهذكن الو اهقّدصن ال ىلا تايليئارسإلا نم هلك اذه :ريثك نبا

 .متاخلا عزنب ةبيهلا لاوزل



 نيعب كلم ىِلِسَهَو ير ِفْغاتَلاَق مهيب لع اخي هسبلف . عمتاخلا ىلإ لصو نأب يي دع
 ا دعب نم هيدهي نمف'" :وحن ءياوس يأ نيقايرشاب نوكي 7 ىغَبُِي ال

 2) َباَصْأ ُتْيَح ةنيل ٌءآَحُر هرمأب ىرَجت َحيرلآ ُهَل اَرَخَسَف (ج) ُباَّهَوْلآ َتنأ َكّنِإ هللا
 .ؤلؤللا جرختسيل ؛رحبلا يف ١2ص اَّوَعَو ةبيجعلا ةينبألا نبي ءاّنَب لك َنيِطَيْسلآَو .دارأ

 ( "اشنإ

 ىوس يا هلا

 ناطيشلا هبشت نم نويرابخألا هلقن ام حصي ال :نيققحملا نم هريغو ضايع يضاقلا لاق .نيعبرأ يأ :مايأ دعب

 دقو ءاذه لثم ىلع نوطلستي ال نيطايشلا نأو .همكح يق روجلاب هتمأ يف هفرصتو «هكلم ىلع هطلستو «ناميلسب
 نم نيحيحصلا ىف هاجرحأ ام: هببتف ببس نأ نوققخلا هيلإ بهذ يذلاو: ءاذه. لفم» نم ءايبنألا ىلاعت هللا مضغ

 :ةياور فو - :ةأرما نيعست ىلع ةليللا نقوطأل :ناميلس .لاق" :285 هللا لوسر لاق لاق هد ةريره ىبأ ثيدَع

 نإ :لقي ملف هللا ءاش نإ :لق :هبحاص هل لاقف «ىلاعت هللا ليبس يف دهاجي سرافب أي نهلك - ةأرما ةئام ىلع

 ول هديب ىسفن يذلا هللا أو ءلجر قشب تءاج ةدحاو ةأرما الإ نهنم لمحت ملف ة اعيمج نهيلع فاطف هللا ءاش

 ىلع يقلأ يذلا دسحلا وه :قشلاو :ءاملعلا لاق ."نوعمجأ اناسرف هللا ليبس يف اودهاحل هللا ءاش نإ :لاق

 يف ام ىلع جرعي نأ بسانملاف كلذ تملع اذإ ,عجرو باتف اذهب نحتماف «ةئيشملا نايسن نم هتنتفو .هيسرك

 (يواصلا ةيشاح) .ةعشبلا ةصقلا كلت كرتتو ءنيحيحصلا
 ناطيشلا لعف امك «قايح يف ئم هبلسي نأ دحأل يغبني ال دارملا وأ ءيل ةزجعم نوكيل يأ ا دحأل يغبني ال

 هتمكح تضتقاو «كلملا كلذ حلاصمت هماقم هريغ موقي ال هنأ ملع هللا نأ و .يبسرك ىلع سلجو يمتاخ سبل يذلا
 ىلع ىلاعت هللا معنب لخبلاو دسحلا هبشي هنأ عم كلذ ناميلس لاق فيك دري الف «هلاؤس همهلأف هب هصيصخت ىلاعت

 (لمجلا ةيشاح) .ةليسولل اميدقتو نيدلاب امامتها رافغتسالا مّدقو .#تاع ناميلس رضي ال امت. هديبع
 رومأب ةراقملل ابلط الو هدسحلا نع افقانأ سيل كلذ هلاؤسو "قوس" نع "دعب" نوك ىلع داهشتنا :هللا ىوس يا

 يف رهتشا ام سنج نم يبن لك ةزجعمو «كلملاب مهرحافتو «نيرابحلا نمز ناك و «ةزجعملا بلطل وه امنإو «ةنئافلا ايندلا
 ىتوملا ءايحإب مهءاجف بطلا كِلَع ىسيع دهع فو «فقلتي ام. مهءاجف رحسلا اكتِلَع ىسوم دهع يف تبلغ امك «هرصع

 (نيلامكلا ريسفت) .هتضراعم ىلع رادقي م مالكب مهاتأف ةحاصفلا خي انيبن دهع فو ءصربألاو همكألا ءاربإو
 ف ةديدش تناك اهنأل 8١( :ءايبنألا) بةفصاع حيرلا ناميلسل 0 :رخآ عضوم ف ام هيفاني الو :ةنيل ءاخر

 رخس وأ «ريسلا دنع ةنيل دمحلا دنع ةديدش وأ ءاهنيل ناميلس ةدارإ دتع ةئنيل نوكت وأ هَتِلَع ناميلسل ةنيل ءاهسسفن

 دصق يأ :دارأ (نيلامكلا ريسفت) .ةداقنملا رومألاك هتدارإل ةفلاخملا مدع نيللا نم دارملا وأ ؛هيمسق الك هل

 باوصلا باصأ :مهلوق نم "دارأ" نيعم ىلع هلمح باوصلا ؛"لعق" نعم. انهه "باصأ" حصي مل امل ءناميلس

 (نيلامكلا ريسفنو .اظطخأف :باوضلا دارآ يأ «باونلا طخأف
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 ميال ىلا يك عمج ب 0 ١ دافصألا ف نيدودشم نين َرقَم ادم ا

 غلا ليقو ديقلا دفصلا

 د هاد ةيتقلا ِق
 .هلثم ياا : جيع َنَسُحَو ول اًنَدِبِع ههل نإَو .كلذ يف كيلع باسح ال يأ

 < ِباْذَعَو رضب بٌضْنب ْن :دلهيشلا نيم . يأ لأ ههْبَر دات ذا نوي انَدَبَع ٌرْكَداَو

 .لاعا مسج ايذأت هللا نع انيك اسأل ١ تناك ذإب ناطيشلا ىلإ كلذ بسنو هلأ

 كنه : ليقف يام نيعع تهعبنش برضف ؛«ضرألا كلج برضا نيضاألأ : هل ليفو

 عك هروح فوق ال هج ع . (هنم برشت 7 ناو درا هب لستدغي ام يأ لستم

 نأ مولعملا نم :خ+ ! دويقلا (نيلامكلا ريسفت) .ةدرمو ةلمع :نيمسق نيطايشلا لعج هنأك "لك" ىلع فطع :نيرخآو

 .حضوأ ناكل لالغألاب دافصألا رسف ولف ."خلإ مهيديأ عمجي" :هلوق عم ريسفتلا اذه معلي الف ؛ءلحرلا يف نوكي ديقلا

 (لمجلا ةيشاح) .برض باب نم هقثوأو هدش :هدفض :"راتخملا" يفو .دويقلا ىلع قلطت امك اهيلع قلظت دافصألاو

 ."ءاطعلا ل ةلض :ليقو .هكاسفإو هعنم ىلع بساحم ريغ يأ ءرمألا قف نكتسملا نم لاح وهو :باسح ريغب

 (نيلامكلا ريسفت) .هانتم ريغ ءاطع هنإ يأ
 ةلالد اذهو ءريدقت الو باسح ريغب كانيطغأ يأ "انؤاطع"ب قلعتم هنأ :اهدحأ دحجوأ ةثالث هيف :باسح ريغب

 ىلع رمسعي ريثك هنآ هيل نياق ميغ هنوك لاح ىف يأ "انزاطع" نم لاح هنأ :يناثلا .ءاطعإلا ةرثك ىلع

 ريغ كنوك لاح يأ ءامهلعاف نم الاح نوكي نأ زوجيو ؛"كسمأ" و "نئما'"ب قلعتم :ثلاثلا .هطبض باسحلا
 (نيلامكلا زيسفت) .كاسمإلاو ءاطعإلا نم ركذ اه ف يأ :كلذ ىف (لمجلا ةيشاحو .ةيلع بساحم

 ةسوسسوب لعف اع هللا هالعبا اإ هّتإَف ةيبسا هتأل ؟ناظينشلا ىلإ دتسأ :ليقو :2! كاطيشلا ىلإ كلذ بسنو

 .هلام ةرثكب بجعأ وأ .هبنح ىلإ عئاج هراجو ةاش لكأ وأ .هئغي ملف مولظم هئاغتسا هنإ :ليق امك «ناطيشلا

 نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب ةفنأتسم ةلمج هنأ ىلإ ريشي :هل ليقو (نيلامكلا ريسفت)

 هرهاظ :ءام نيع تعبنف بج ريسفت) . كلجرب ضكرا" هنمو «لجرلا كيرحت :ضكرلا ”سوماقلا" يف 955
 بهذأف ءامهادحإ نم لستغاف «ةيباحلا ضرأ يف ماشلا ضرأب نينيع اتناك :ليقو .نيلوق دحأ وهو :ةدحاو نيع اعأ

 ؛ةدراب ىرخألاو ةراح نينيعلا ىدحإ تناكو «ةئاد نطاب هللا بهذأف :ئرخألا نم برشو «هئاذ رهاظ ىلاعت هللا

 مسا "ياسو" عب عاملا يأ :هب لستغي ام يأ (يواصلا ةيشاح) تينا نر هيي ةراحلا نم لستغاف

 (نيلامكلا ريسفت) .ناكم مسا ال ءلاضيإلاو فذحلا ىلع لوعفم
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 ِمُهِلْتِمَو ,ُهلَهَأ َدُدل اَنَبَهَوَو .هنطابو هرهاظب ناك ءاد لك هنع بهذف برشو لستغاف

 ةظع ىَركِذَو نم ةمعن َهَمَحَر مهلثم هقزرو :هدالوأ نم تام نم هل هللا ىحأ يأ ِدُّهَحَم

 وأ شيشح نم ةمزح وه اًتْغِض كِدَيِب َذحَو .لوقعلا باحصأل مج بجلال ىلوأل

 هيلع اهئاطبإل ؛ةبرض ةئام اهتبرضيل فلح دق ناكو ,؛كتجوز ..ب برْسَأَف نابضق
 ةبرض هب اًبرضف «ةريغ وأ رخذاإلا نم دوع ةئام لحخأف ءاهيرض 316 ع اي اموي

 لكم ف
 عيا

 رق سس زا  نح
 5 ف ينل ت6 و2 0 نب كادت... دوي نب حو 5 5 را د

 داو .ىلاعت هللا ىلإ عاجر با باوا ءهنإ بويا كيلا معن ارباص هنندجو انإ هدحاو

 29 رَصَتَألاَو ةدابعلا يف ىوقلا باحصأ ىِدَّيَألا ىو ب وُقْعَيو َقَحْسِإَو َمِهَرَبِإ آَنَدَبِع
 : / ( 5 تكلل عمجلاب

 نم لكو «ثانإلاو روكذلا يأ :هدالوأ نم تام نم .ءالبلا مظع نم ناطيشلا كيلإ سوسوي ام يأ :هنطابو

 ميئارفإ تنب ةمحر اهمسا هتجوزو ءاهمبابش يف ديزو ؛هتحوز نم يأ "مهلثم هقزرو" :هلوقو .عبس وأ ثالث نيفنصلا
 :- مضلاب - ةمزح :ةمزح وه (لمجلا ةيشاح) .فسوي تحأ يهف .؛بوقعي تنب ايل اهمسا :ليقو ءفسوي نبا
 بيضق عمج ءاهرسكو فاقلا مضب :نابضق .فكلا ًالم وهو :ةمزح :"لمجلا" يفو .ءيش لك نم طبرو عمج ام

 ميئارفإ تنب ةمحر وأ ءفسوي نب اشيم تنب رخام وأ ءبوقعي تنب ايل :كتجوز (نيلامكلا ريسفت) .نصغلا وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .فسوي نب

 ندلجيل فلح 2غ بويأ نأ :بيسملا نب ديعسو سابع نبا قيرط نع متاح يبأ نبا جرخأ :خلإ فلح ناك دقو
 ةبرض اهبرض مث خيرامش ةئام ذحأف هب اهرضيف ائغض ذخأي نأ هرمأ ءالبلا هنع هللا فشك املق ءةدلح ةئام هتأرما

 يعفاشلاو ةفينخ وبأ بهدف ءةصاخ لع بويأل تناك :دهاجم نعو .ةماع سانلل يه ءاطع نع ج رخأ مث عةدحاو

 (نيلامكلا ريسفت) .دهاحم لوقك 30# بويأب اصاخ كلام هآرو «هنيمي يف أرب دق كلذ لعف نم نأ :ءاطع لوق ىلإ

 ميكح ةروص يف اهقيرط يف لثمت ناطيشلا نإ :ليقف ؛هفلح هنع ببستملا اهتطب ببس ف فلتحاو :خل! اهئاطبإل
 اذإ هنأ ىلع هيوادأ :لاقف ءضيرم يدنع :هل تلاقف «ةيلع نيبكنم سانلا تدجوف ؛ةيلع ترمف «ىضرملا يوادي

 :لاقو ءاهتيرضيل فلحف .كلذب بويأ ىلع تراشأف ؛معن :تلاق .هاوس ءازج ديرأ ال ؛ئتيفش تنأ :لاق ئرب

 نم مكحلا اذهو ؛هترافك كمزلت ثيحب كديمب يف عقت ال يأ :ثسحت الو (يواصلا ةيشاح) .ناطيشلا كلذ كحيو

 ةدحاو دعي ال ةعمتجم داوعأب هبرضو «ةئاملا برضب الإ أربي الف انعرش يف امأو .هتجوزب اقفر بويأ تايصوصخ
 (يواصلا ةيشاح) .ةدرفنملا ةبرضلا ملأ هنم لصح اذإ الإ اهنم
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 ىلع فطع هدعب امو ءهل نايب ميهاربإو اًنَدِبع :ةءارق فو .نيدلا يف رئاصبلا

 .اه لمعلاو اهركذ يأ ؛ةرخآلا مت 2: رادلا ىَركِذ يه ٍةَصِلاَخي مُهَْضَلْخَأ نإ . "ان

 2دٍراَيخألا نيراتحملا َنْيَفْطَضُملا َنِمَل اًنَدنِع َمِمَنِإَو .كايبلل يهو «ةفاضإلاب ةءارق فو
 رك ذ ىلإ ةصلاخخ ةفاضإ

 فلتخا لفك لا اذَو ةدئاز ماللاو «ين وه َْعَسَيَلاَو ليِعَمَسِإ رْكْداَو .ديدشتلاب "ريخ" عمج
 و رايتسألا نم م مهلك يأ ءلُكو لتقل ةلا نم هيلإ اورف يبن ةئام لفك :ليق .هتوبن يف

 نوكي نأ ةاهدحأ ءهج وأ اهيفو «ةفاضإلاب " اننا نر يقابل ماشهو عفان أرق :خإ رادلا ئركذ ةصلانغ

 ؛"سبق باهش" :هلوق ف امك «ءقركذ ريغو ىركذ نوكت دق ةضلاخلا .نأل ؛نايبلل "ىركذ" ىلإ "ةصلاخ" ةفاضإ
 ايار

 ؛هلوعفمل افاضم اردصم نوكيف ءضالخإ ئعمب ردصم "ةصلاخ" نأ :ىناثلا .هريغو اسبق نوكي باهشلا نأل

 ةلعاف ىلع ردصملا ءاج دقو ءايندلا ركذ اهركذ دنع اوسانتو ءرادلا ىركذ اوصضلخأ نأب يأ ؛«فوذحم لعافلاو

 .رادلا ىركذ مهل نحن انصلخأ نأب :نيعملا نوكي وأ «ةبقاعلاك

 كل اب وصنم 22 قوكيف «صاالخإإلا وعم ردصم اننأ ءاهدحأ هج وأ اهيفو عةفاضإللا مدعو نيوتتلاب نوقابلا أارقو

 وأ ءافاضم لمعي امك انونم لمعي ردصملاو ؛كلذ مدقت امك ؛هب اعوفرم "ىركذ" نوكيف ءضولخلا ئعم نوكي نأو

 ىلع عوفرم وه وأ ؛"ينبعأ" رامضإب بوصنم وأ اهل نايب وأ لدب "ىركذ"و «هباب ىلع لعاف مسا "ةصلاخ" نوكي
 طاقسإ ىلع امإو ؛عاستالا ىلع امإ افرظ نوكي نأو ؛"ىركذ"ب هب الوعفم نوكي نأ زوجي رادلاو «أدتبم رامضإ

 (لمجلا ةيشاح) .ةصلاخ ةلصخ 225 يأ «فوذع ةفص يهف ةفص تناك نإ "ةصلاخ"و 3 ضفاخلا

 قرك ذ كوبوشي ال ءرادلا ىئئركذ ممل تصلخأ : ئعملاو هلعاف ىلإ فيضأف .صولخلا ىغم "يعط .ردضف ةنأل ي 5 :تايبلل ىهو

 ةففخملا نأ نم "سوماقلا" يف امل ؛هب ديق ءديدشتلاب :ريخ عمج (نيلامكلا ريسفت) .هيلع روصقم مهمه اع د ؛ نال

 درو :"لاَققأ" ىلع عمجي ال وهو «ليضفت مسا ةففخم 0 نذل ليقو :حالصلاو نيدلا ىف ددشملاو ءميشلاو ل امحلا ف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلصأ هنيعب هنأك لعج - ةرورض يف وأ ءاذودش الإ دوا :لاقي ال يح - هفيفخم موزلل هن ةثأب

 (نيلامكلا ريسفت) .رديكسإلاك ؛ةيمجعلا مالعألا ضعب يف تمزل دق اهإف ءيرع ريغ هنوك يفاني الو :ةمزال ةدئاز ماللاو

 بهو نع مكاحلا فور 6 :ءلامكلا ريسفت) .رايجكإلا نم لحجر ناك :ليقو ايبن ناك :ليقف| :هتوبن ىف فلتخا

 ين هنأ حيحصلاو عهبقلو ةتوبن ف فلتخا «بويأ نب رشب وهف ءلفكلا اذ هامسم و ءارشب هنبا برويأ كعب:كتعي هللا نأ

 «بضغي الو سانلا نيب يضقي نأو «ليللا مايقو راهنلا مايصب لفكت هنأل وأ ءرسفملا هلاق امل امإ ءلفكلا اذ ىمسو

 (يواصلا ةيشاح) .ءايبنألا يف هتصق مدقتو «مزتلا ام وف
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 23 َفاَّسْعَو قرحم ٌراح ءام تيسير هدعب ام موهفملا باذعلا يأ اَذنَه
 نِم دارفإلاو عمجلاب ْرَحاَءَو .رانل لهأ ديدص نم ليس ام - ديدشتلاو فيفحتلاب-

 عاونأ نم مهياذع يأ ,فانصأ /2) ٍجوْزَأ قاسغلاو ميمحلا نم روكذملا لغم يأ هلكّش

 2 لعدم 5 عمج جوف 6 :مهعابتأب رانلا مهوحد دنع مه لاقيو .ةفلتخم

 ةر املا ا ولاَس ون مِدَبِإ مهيلع ةعس ال يأ حب احم ل :نوخعوبتملا لوقيف ؛ةدنشي راثلا

 ,هوقوذيلف قاسغو ميمح اذه يأ «ريحأتلاو مدقتلا ىلع 'ميمح" هربحو «ءادتبالاب عفر عضوم يف اذه :خ! هوقوذيلف اذه

 ءافلا تلحدو «ربخلا عضوم يف "هوقوذيلف'و «ءادتبالاب عفر عضوم يف اذه نوكي نأ زوجيو ؛"هوقوذيلف' ىلع فقوي الو
 نوكي نأ زوجيو :ساحنلا لاق .ميمح اذه :ريدقت ىلع 'ميمح" عفتريو "هوقوذيلف'" ىلع فقويف ,"اذه" ف يذلا هيبنتلل

 :ىعم امهعفري ءارفلاو ؛"قاسغو ميمح وه" ئععم ىلع امهتعفرو اربح امهلعجت مل ذئيح «قاسغو ميمح اذه رمألا :ىيعملا

 هبرضأ اديز :لوقت امك "هوقوذيلف" هرسفي لعف رامضإب بصن عضوم يف "اذه" نوكي نأ زوجيو ءقاسغو ميمح هنم

 (لمجلا ةيشاح) ."قاسغو ميم" أدتبيو "هوقوذيلف" ىلع فقويف «ىلوأ "اذه" ف بصنلاو
 ؛هوقيذيلف اذه اوقوذيل :ريدقتلا وأ (حلاص لحجر - مهفاف - ديز ولا عريدللا» ادعملا نين ضارتعا خا هوقوديلف

 ريسفت) .ميمح وه يأ ءفوذحم ربخ اذه ىلع 'ميمح"و .هوقوذيلف اذه باذعلاو «ةيبيقعت ريسفت وأ «ةدئاز ءافلاو
 ةيشاح) .مهجورفو مهدولج نم ليسي يذلا رانلا لهأ ديدص وهو :لاق هنأك "ام"ل نايب :2إ ديدص نم (نيلامكلا

 ىلإ عجار وه :لاقي دقو «قاسغلاو ميمحلا ىلإ اعجار هنوك عم «ريمضلا دارفأل هيجوت :روكدذملا لثم يأ (يواصلا
 (كرادملا ريسفت) .ابورض نوكي نأ زوجي هنأل ؛"رحآ" ل ةفص :جاوزأ (نيلامكلا ريسفت) .امه لماشلا بارشلا

 محتقا دق فيثك عمج اذه يأ :خإ جوف اذه (/نيلامكلا ريسفن) .لوقلا ريدقتب فانيسسا هنأ ىلإ ريشي :ي :خلإ مه لاقيو

 ةياكح هذهو .ةدشلا :ةمحقلا ءةدشب ءيشلا يف لوحدلا ماحتقالاو (مكتبحص ف راثلا لخ يأ ءرانلا مكعم

 ,ةلالضلا مهعم اومحتقا نيذلا مهعابتأ :جوفلاب دارملاو ءاذه نولوقي يأ ءضعب عم مهضعب نيغاطلا مالك

 (كرادملا ريسفت) .باذعلا مهعم نومحتقيف

 متعمج ال وأ ءابحرم متيتأ ال يأ ءردقم لعفب لوعفم هنأ :امهرهظأ ءناهجو "ابحرم" يف :محي ابحرم ال
 يف مث ..اقيض لب, ابحرم مكر اد مكتبحر, ال يأ :ءاقبلا وبأ لا :.ردصملا ىلع بروصتم هلأ :قاقلاو .ابحرم

 وعدملل نايب "مم" :هلوقو .ناكملا قيضب مهيلع ءاعدلل تقيس ةفنأتسم اهأ :امهدحأ «ءناهجو ةيفنملا ةلمجلا

 ,لوقلا رامضإ ىلع هنأ باوجلاو ءالاح عقي ال ءاعدلاو ؛ءاعد هنأب هيلع ضرتعي دقو «ةيلاح اهنَأ :يئناثلاو .مهيلع



 َنَسُحَل مهل نيلماشل َنيِقَُمِل َّنِإَو انه ليمحلا ءانثلاب مهلْمذ اًددَه .ليقثتلاب "رّيخ" عمج
 "باع نسح"ل ناييب :فطغ وأ لدب ٍنَدَع ِتئَج .ةرخآلا يف عجرم 0 ٍباََم

 ٍةَررْدَك ٍةَهكَفِب ايف َنوُعَدَي كئارألا ىلع ايف
 ل دف ا تع 9 ل ةمقتح نوت 7-5 000 نما
 0 بارتا نهجاوزا ىلع نيعلا تاسباح فرطلا ترص مهدنعو مل باَرُسشَو

 روك دملا !ديه :: "برت" عمجج («ةنس نيثالثو ثالث تانب نهو :ةدحاو سس

 هَل اَم اقزرل اًدنَه ّنِإ .هلجأل يأ م ٍباَسِلَلِر ِمَوَيِل 5

 وأ امئاد يأ "نأ" ناث ريع وأ "انقزر' نم لاح فق جاتا ا 0 --
 ا

 اَنيْوَلَصَي ْمهَج 220 ِباَمَم ّررَمَل فنأتسم َنيِغطلِل نِرِإَو نينمؤملل روكذملا اًذَه .مئاد
 ا و ا اا كسل ا ل ل و يس يك ةييضوس شارفلا -: ُداَهلأ َرسثبف اهولخدي

 ادعيه خرم ةليج تيسير ييسر يسي ديس ايو وا يس اوم ايقثتلاب :ريخ عمجج

 يف ام اهيف لماعلاو "ندع تانج" نم لاح :باوبألا مه ةحتفم .اهدعب امو اهلبق ام نيب لصفلا اني دصق ؛هربخو

 وهامك ردقم ريمض امإ اقيستو لاحلا نيب طبارلاو ءلوعفملا مساب ةعفترم باوبألاو .لعفلا نيعم نم "نيقتملا"

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نييفوكلا يأر وه امك «هماقم ةمئاقلا ماللاو فلألا وأ ءانهه باوبألا يأ ؛نييرصبلا يأر

 (لمجلا ةيشاح) .لوألا ىلع حراشلا ىشم دقو
 .ةنس نيثالثو ثالث تانب ,نسحلاو بابشلاو نانسألا تايوتسم يأ [ءارلا رسكو ءاتلا حتفب برت عمج] :بارتأ

 مه تادل :بارتأ :"يواضيبلا" فو (نزاخلا ريسفت) .ندساحتي الو :نرياغتي الو ؛نضغابتي ال تايحاوتم :ليقؤو

 :ةيبص الو نهيف زوجع ال ضعبك نهضعب وأ ؛«تبثأ نارقألا نيب باحتلا نإف ؛نسلا يف مهجاوزأل تايواسم يأ

 (لمدجلا ةيشاحإ .ةدالولا ف تابراقتم يأ 'ىل تادل" :هلوقو

 قزرلا وه يأ "انقزرل" ءاهفاصوأو تانبللا نم ركذ ام يأ "اذه نإ" :ئعملاو ؛ىلاعت هللا مالك نم :خ! انقزرل اذه نإ

 ةربحت ادقف اذه نأ ديري :نينم ٌؤملل (يواصلا ةيشاح) 9 عاطقنا يأ " ةاشث نم هل ان“ ناي ىلع هب لضفتت يذلا

 نم مهتحت ام هبش :داهملا سئبف (نيلامكلا ريسفت) .اذه ذحخ وأ ءركذ امك ءاذه وأ اذه رمألا :هريدقت :ليقو فوذحم

 (كرادملا ريسفت) .مئانلا هشرتفي يذلا داهملاب رانلا



 نع ةروس ١8 نورشعلاو ثلاثلا عزا

 29 ُراَرَقْلا سئبف امل رفكلا يأ هومتمّدق متنا ركب اًبَحَرَم ال متنا لب عابتألا يأ أولاق - 000 عا كد ندسال ف عار ربرب# يد ياكل منية يبت ا يا ع ' خو اع لسع كس
 هباذع لثم يأ اًفَعِض اًباَذَع ُهدرَف اَذَه اَنَل ٌمَّدق نَم اََّبَر :اضيأ أولاق .رانلا مكلو انل . يي 2 2ع لا د 0 ا رخ تا 5 00

 تلا تايد رانلا ف مهر كم راقك يأ اولا راك ىف هرفك ىلع
 نبت

 لا و 11 ' 2 ا

 5 تلام ٌتْعاَر : ؟مه مايا يأ «ةبسنلل ءايلاو ءايندلا يف مل ريكس

 نإ هل ناملسو يي ب ءارقف مهو ؟مهرن ملف 2 5 دمتألا

 5 ف د همن نوي هوزطللل اريك" م 2١ راَكلآ ٍلَّهُأ ُمُداَحَت وهو .هعوقو بجاو قل َكِلَذ

 :هل وعدت نمل لوقت :مهعابتأ ىلع مهنم ءاعد :"نيلاهكلا" فو (لمحلا ةيشاحإ) .ابحرم ال :مهل الوقم يأ -

 يف ماللاك هل وعدملل نايب "ممي"و .ءوسلا ءاعد يف "ال" لحدت مث ءاقيض ال دالبلا نم ابحر تيتأ يأ ءابحرم

 ."”فاسكلا" ف اذكأ يوخو ؟هلاايقيب"

 متنأ يأ ؛كلذب مهتيقحأل ليلعت اذه :خلإ هومتمدق متنأ (نيلامكلا ريسفت) .انيلع متوعد ام قحأ متنأ يأ :خلا مكنأ لب

 يف اهنييزتو «ةئيسلا لامعألاو ةغئازلا دئاقعلا نم هيلإ يدؤي ام مدقتب هيف انومتعقوأ وأ ءانل يلصلا وأ باذعلا متمدق

 :"اياذغ'" ل ثعن وأ «"هدز"ل فرظ :رانلا يف (لمجلا ةيشاحإ .انسفنأ ءاقلت نم اهانرشاب انأ ال ءاهيلع انئارغإو اننيعأ

 (ةبسنلل نيتءارقلا ىلع ' 'ايرحغس" يق ءايلا يأ :ةبسدلل ءايلاو (لمحجلا ةيشاح) . "هدز" نم وأ .هصيصختل هنم لاح وأ

 ."حورلا" نم ءصوضخلا يف ةيصوصخلا :ليق امك «لعفلا يف ةوق ةدايز ةبسنلا ءاي يف نأل ؛ةغلابملل تديز

 مفوك عم مهرن ملف :خلإ تغاز مأ (نيلامكلا ريسفت) .اهيف اوسيل مهنأل ؛انل مهتيؤر مدع يأ :مه نودوقفمأ يأ
 ."الاجر" ىلإ عجار ريمضلا :نيملسملا ءارقف مهو (نيلامكلا ريسفت) ."انل ام" :هلوقل ةلداعم 'مأ ف اهيف

 (يواصلا ةيشاخ) .ةنيدملا يف ملسأ امنإ وهو ءةكم لهأ يف مالكلا نأل ؛هطاقسإ بسانملا :تاملسو

 ًأدتبم ربخ "مصاخت" نأ ىلإ هب راشأ :خلإ مصاخت وهو عيطخلا ريسفت) .هب اوملكتي نأ دب الف :هعوقو بجاو
 نوكي نأ لمتحيو «فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلإ ريشي :خلإ مصاخت وه ."حورلا" نم ءكلذل تايب ةلمجلاو ءفوذخم

 مب باوجللاو لاؤسلا نم مهنيب يرجي امو مهلواقت هبش املو :رانلا لهأ مصاخت (نيلامكلا ريسفت) ."قحلا" نم الدب
 ابحرم ال متنأ لب" :مهعابتأ لوقو "محي ايحرم ال" :ءاسؤرلا لوق نألو ءامضاخت هامس ؛نيمضاختملا نيب يرخي
 (كرادملا ريسفت) .كلذ ىلع هلامتشال ؛امصاخت هلك لواقتلا يىمسف «ةموصخلا باب نم 6



 ص ةروس ١ 5 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 - .؛

 ُدِحَوْلَأ هللا الإ ِهَلِإ ْنِم اَمَو رانلاب فّوخم رذنم أكأ امئإ ةيكع راقكلا دبع ايعزق

 ٌرْفَعْلا ةرمأ ىلع بلاغلا ٌريِزَعلا اَمُجِيِ اَمَو ضرألاو ٍتوَمَّسلَآ ُبَر .هقلخل 2: ُداَهقلا

 يذلا نآرقلا يأ مح َنوضرْعُم ُهَنَع متن 2: ُمِِظَع 10 ين عَ .هئايلوأل 2

 الَمْلآِب ملِع نم َىإَناكاَم :هلوق وهو ءيحوب الإ ملعي ال امب هيف مكتئجو هب ناب
9 
 لبا

 يف لَعاَج ىنإ# : هللا لاق نيح مدآ ذأش يف 2 9 نومصتخحمت ذإ ةكئالملا يأ لغألا

 ركذا .راذنإلا نيب 2: نيم ٌريِذَت نإ يأ أنأ آمنأ الإ َلِإ َْحوُي ام نإ «ةفيِلحح ضرألا

 114 ل واخ كول ةبل ةلهك حس مدآ وه م2: ٍنيِط نم ارَشَبٌقِدَح نإ ِةَكبتلَملِل َكّبَر َلاَق َذ

 مهبساني امنإ مهو ءرافكلا عم همالك نأل ؛راذنإلا ىلع رصتقاو .نهاكالو رعاش الو رحاس ال يأ :رذنم انأ امغإ

 (نيلامكلا 5 .امكح همدقتل ؛ريمضلا هيلإ عجر :نآرقلا يأ (يواصلا ةيشاح) .اضيأ 1 رشبمه ناك نإو ءطقف راذنإلا

 :هلوق ال "لإ ةكئالملل كبر لاق ذإ" ؛ةلوق وه ىحوب الإ ملعي ال ام نأ هيفو .يحوب الإ ملعي ال ام يأ :خلإ وهو

 (يواصلا ةيشاح) .يحولاب الإ ملعي ال امل اديهمتو ةئطوت ركذ هنإ :لاقي نأ الإ "لإ ملع نم يل ناك ام"

 هذعب | روكذم هنوكل ؛ءافح عون هب هيلإ ريمضلا عاجرإ يف ناك املو ءمدآ أبن ميظعلا أبنلا نم دارملا نأ نعي ,ر :هلوق وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .مدأآ أبن نع لمتشي امث ؛هدعب روك ذم وه ام هنم كارما :لاقو «فوصوملا نآرقلا لإ ريمضلا داعأ

 ريغ نم ةمدقتملا بتكلا ف تدرو اه ىلع ءويهنبل قرح امو قكيئذلملا لواقت نع ةرابخإ إف :ملع نم يل ناك اه

 2 ب ا ا ء عا ا +. | حين

 (يواضيبلا ريسفت) .يحولاب الإ روصتي ال باتك ةعلاطمو ءعام

 هيف "نومصتخي ذإ" :هلوقو «ءابلاب ىدعت كلذلف «ةطاحإلا ئعم نمضو ؛"ملع نم" :هلوقب قلعتم :ىلعألا ًدلملاب

 ل ومصتخع دإ ىلعألا ذلملا مالكب يأ «ردقم تفاضنت :يناثلاو ءاتطيأ ردصملاب ب ا وصنم هنأ :امهدحأ ؛تاهجو

 مهضعب :؛ىلعألا الملا يف نومصتخي يأ ؛شيرقل :ليقو ءرهاظلا وه اذه ىلعو «ًالملل "نومصتخي" ىف ريمضلاو

 (لمجلا ةيشاح) .مهيف ل ومصتغ د :ريدقتلاف «كلذ ريغ :لوقي مهصعب و الا 507 :لوقي

 ام : نيعملا :ليقو «ةيلعافلا ىلع عفت رم الإ دعب امف .غلبو 5 نأ وهو ءاذه الإ ىحوي ١يا يأ :نيبم ريذن اهنأ ذا

 سيل «دلجلا رهاظ يأ ؛ةرشبلا ئداب اناسنإ يأ :ارشب قلاخ نإ (نيلامكلا ريسفت) .راذنإلا الإ ء نع كإ ىحوأ

 ارشب قلاخ ينإ" :مه لوقي نأ حص فيك :ليق نإف .رشق الو شير الو ربو الو رعش الو فوض هدلج ىلع
 تك ةتفص نم اًقملح قلاخ ىلإ :مش لاق ن وكي هنأ نكي هنآ : نوعا ؟لبق هب اودهع الو «ريشبلا اوفرع امو

 (لمجلا ةيشاح .مسالا 5 رصضتقا هاكح نيح ةنكل و ةةكييكاو



 ص ةروس ١ / نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 هيلإ نبا ا ةفاضإو ءايح دست يي شيندل تيرحأ تّخفَنَو هتممتأ ءُهْتْيَوَس اذإف

 وس ا ةسسا#ب هيف مجد ب يا و .ءانحنالاب ةيحت دوجس

 َلاَق .ىلاعت هللا ملع يف (ج) َنيِرِفَكْلا َنِم َناَكَو َربكَتْسأ ةكئالملا نيب ناك ءنحلا وبأ
 ؛مدآل فيرشت اذهو ؛هقلخ تيلوت يأ َّىَدَيِبُتََلَح اَمِل َدُجَسَف نأ َك عت ام سيتي
 تدك م خيبوت ماهفتسا ؟دوحسلا ىلع نآلا تريككشأ هقلخ هللا ىلوت :قولنغ لك نإف

 5 2 أكأ لاق .مهنم كنوكل ؛دوجسلا نع تربكتف «نيربكتملا م25 َنيلاَعْلا َنِم

 ناك املا «نيوبألا طسوت ريغ نم هسفنب :هقلخ تيلوت يأ .عامتجالل نوعمجأو «ةطاحالل لك :ناديكأت هيف

 لمع يف ليق يح «امهريغب رشابت ىلا لامعألا رئاس ىلع نيديلاب لمعلا بلغ هيديب هلامعأ رثكأ رشابي نيديلا وذ
 .هتلمع امث اذه :كلوق نيب قرف قبي مل يح «كادي هتلمع :هل دي ال نمل ليق حو «كادي تلمع امم وه :بلقلا

 .كدي هتلمع امث اذهو

 روهمج لوق اذه ءانه ةلصتم "مأ"و «راكنإو خيبوت ماهفتسا وهو «ماهفتسالا ةزمهي ةماعلا أرق :لإ تربكتسأ
 ةلداعم نوكت امتإو «نيلعفلا فالتخا عم ,فلألل ةلداعم نوكت ال اهنأ :نييوحنلا ضعب نع ةيطع نبا لقنو «نييوحنلا

 - ةيآلا هذهك - نالعفلا فلتخا اذإو ءورمع مأ ماق ديزأو ءورمع مأ ديز ماقأ :كلوقك :لعف ىلع تلحد اذإ

 :هيوبيس لاق .هفالخ ىلع ةاحنلا روهمج لب ءدساف بهذم نييوحنلا ضعب نع هاكح يذلا اذهو .ةلداعم تسيلف

 الو ناك امهيأ يردت ال امهدحأ نع لأست امنإ كنأل ؛نسحأ لعفلاب انه ءادتبالاف «هتلتق مأ اديز تبرضأ :لوقتو

 مهنم ةعامج أرقو .نيلعفلا فالتخا عم فلألا اهب لداعف ؛خلإ ناك كلذ يأ :تلق كنأك ءامحدحأ عضوم نع لأست

 ماهفتسالا نوكي نأ :امهدحأ ؛نيهجو تلمتحاف ءلصولا فلأب "تربكتسا" - هنع ةروهشم تسيلو - ريثك نبا
 (لمجلا ةيشاح) .اهطرش مدعل ؛ةعطقنم " ماتم ىراس سعوا امتحاو ."مأ" هيلع لدي ادارم

 :راركتلا هيلع مزليف «نيربكتملا هانعم "نيلاعلا نم" :هلوق نأ وهو ءدراو لاؤس باوج ىلإ رسفملا راشأ :خلإ نآلا

 (يواضلا ةيشاح) .رمتسملا مدقلا كرابكتسال مأ ثداحلا كرابكتسال دوجسلا تكرتأ :ئيعملا نأب باحأف

 «هنم اريخغ هنوكل دوجسلا كرت امنإ هنأب باحأ هنأل ؛قباسلا ماهفتسالا قباطي ل سيلبإ نم باوج اذه :هنم ريخ انأ لاق

 - ؛ضرألا نم نيطلاو ةينارون رانلا نوكل ؛نيطلا نم فرشأ رانلاو ؛نيطلا نم مدآ لصأو ءرانلا نم هلصأ نأب كلذ نّيِبو
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 نم :ليقو «ةنحلا نم يأ انْبِم جٌرْخآَف َلاَق 2: ٍنيِط نِم ْهَتَقَلَحَو ران نم ىََتقَلَخ
 لاق .ءازجلا مي 2: نيدلا ِمَوَي ىلإ َىتْعَل َكيَِلَع َنِإَو .دورطم مكب ٌمِحَر َكْنإَف تاوامسلا

 موي ىلإ مك » نيرظنملا ّن َنِم َكْنِإَف لاق +سانلا يأ / ) َنوُعَعَبُي و ل ”نرظنْأَف َبَر

 لإ نجي نينجا مُهئيوْغَأَل َكَترِعِبَف َلاَق .ىلوألا ةخفنلا تقو مهو ٍروُلْعَمْلأ تقول

 ءامهبصنب 2: ُلوقأ ّقَلاَو قحلاف لاق .نينمؤملا يأ 2:9 َتريِصَلخُمْلا ُمُهْنِم َكّداَبِع

 ,روكذملا لعفلاب :ليق لوألا بصنو «هدعب لعفلاب هبصنف يناثلا بصنو لّوألا عفرو

 10 مف دم .مسقلا فرح عزن ىلع :ليقو «قحلا قحأ يأ ءردصملا ىلع :ليقو

 عفتني ال يذلا دامرلا ىلإ رانلا لآم نأل ؛اهيف أطخأ دقو ؛ةهبش هذهو ؛يناملظلا نم فرشأ ينارونلاو «ةيناملظ يهو

 ىلع ةدايزو .دامرلا نم ريخ ةرجشلاو ناسنإلا نأ مولعملا نمو «ةرجشلاو ناسنإلاك تبان مان لكل لصأ نيطلاو «هب

 نم :ينانلاو ؛"يديب تقلخ امل" :هلوقب هيلإ راشملا لعافلا ةهج نم :لوألا ءرومأب فرشت يناسنإلا عونلا نأ كلذ

 ةكئالملل انلق ذإ" :هلوقب اهيلإ راشملا ةياغلا ةهج نمو 2"يحور نم هيف تحفنو" :هلوقب اهيلإ راشملا ةروضلا ةهج

 (ي واصلا ةيشاح) .هتيلضفأ ىلع لدف ؛يناسنإلا عو ونلا ريغل كلذ الصحي ملو ."مدال اودجسا
 اع
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 «يمسق قحلا يأ «ءادتبالا ىلع عفرلاب :خإ قحلاف لاق .ةكئالملا ةرمز نم وأ :ليق اضيأو :تاوامسلا نم ليقو

 «بصتتاف ءابلا فذح عي ءاذك نلعفأل هللا :كلوقك هب متسقم هلأ ىلع بصنلابو «قحلا انأ يأ «ربخلا ىلع وأ

 :هانعمو ؛ "لوقا" بوصنم وهو هيلع مسقملاو هب مسقملا نيب ضارتعا 4 لوقأ قلنا" 3 .نذامأل 5-5

 وه يذلا قحلا و 'قحلا وه هللا نإ" :هلوق يف يذلا لجو ز د هقتإ !انبإ " ةطا"تآب دارملاو. .قمحلا الإ ل وقأ الو

 راركتلا نوكيو ."لوقأ" وهو :روكذملا لعفلاب ليق (كرادملا ريسفت) .هب هماسقإب هللا همظع «لطابلا ضيقن

 .قحلاب مسقأ يأ "”مسقلا فرح عزن ىلع ليق" :هلوقو .ديكوتلل

 نأ :لصاحلاف ."قحلا" بصنو ءمسقلا فرحو لعفلا فذحف «قحلاب مسقأ يأ :مسقلا فرح عزن ىلع

 حراشلا كلذ ركذ دقو «نالامتحا هيف هعفرو «ةثالث تالامتحا هيفف لوألا بصن امأو ءدحاو هجو الإ هل سيل يناثلا

 ءمسقلا فرح عرب هبضن :ناهحو ضعبلا كلذو «بيراعألا ضعب ىلع يأ "خإ مسقلا باوجو" :هلوقو .هلك

 با وحج "نكي أل" نوكيف رخآلا عفرلا هجوو «نيرخالا بصتنلا 0 . يمسق ' ريخلا ريدقتب هعفرو

 (لمجلا ةيشاح) :كلدذ وح + وأ لإ نآلا ال ىنزعب , مسقأ :ةريدعت ءردقم مسق



 رمزلا ةروس ١4 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 باوجو «يمسق قحلاف :ليقو ءنيم قحلاف يأ «ربخلا فوذحم أدتبم هنأ ىلع هعفرو

 ام لق 4 نع سانلا نم َمْكْنِم ٌكَعِبت نَمِمَو كتيرذب َكلنِم م َمَهَج نالمأل :مسقلا

 نآرقلا نيلّوقتملا 9 َنيِفِلكَتْلا َنِم أنَ آَمَو لعج ٍرَجَأ َنِم ةلاسرلا غيلبت ىلع ِهيَلَع ركلَعْسأ

 ءالقعلا ٌنحلاو سنإلل 2 َنيَِعلَل ةظع هذ اَّلِإ نآرقلا ام يأ وه ْنِإ .يسفن ءاقلت نم
 موي يأ 20 نيج َدَعَ هقدص ربخ ماي ةكم رافك اي َنُمَلْعَبْلَو .ةكئالملا نود

 .هللاو يأ ءرّدقم مسق مال اهلبق ماللاو "فرع" ىنعمب "ملع"و «ةمايقلا

 سمح يهو «ةيندمف «ٌمِهِسفنأ ىلَعاوفَرْسأ َنيِذلا َيِداَبع اًيْلقو#» الإ ةيكم رمزلا ةروس
 ةيأ نوعبسو

 عءىججو © كعبت ,نممو : هلوق يف هيلع فطع امو "كتم" ف ريمضلل .ديكوت هنأ :امه هظأ .ناهجو هيف :نيعمجأ

 :ةصاخ "مهنم" يف ريمضلل اديكأت نوكي نأ يرشخمزلا زوجو .هفالخ رثكألا نأ مدقت دقو ."لك" نود "نيعمجأ"ب

 (لمجلا ةيشاح) .سانو سان نيب كلذ يف توافت ال "سانلا عيمج نم مهعبت نمو نيطايشلا نم مدهح نالمألا" :ةر

 ركذلاو «"ركذ الإ وه نإ" :هلوق لجأل ؛مهلمشي نيملاعلا ظفل ناك نإو «نيملاعلا نم مهحرحأ امن :! :ةكئالملا نود

 (يواصلا ةيشاح) .نجلاو سنإلا الإ بساني ال وهو «فيوختلاو ةظعوملا :هانعم
 دعب :سابع نبا لاق :"نزاخلا" يفو .ايندلا ةدم وه نيحللاو ءبوصنم وهف "نيح دعب'ل ريسفت :ةهايقلا موي يأ

 نسحللا ناك و ؛توملا دعب هملع تام نمو ءالعو ةرمأ رهظ اذإ كلذ ملع يقب نم :ل ايقو «ةمايقلا موي :ليقو «توملا

 ءدحاو لوعفمل دعتم وهف يأ :فرع ىنعمب ملعو (لمحلا ةيشاح) .نيقيلا ربخلا كيتأي توملا دنع !مدآ نبا اي :لوقي
 (يحركلا ريسفت) ."نيح دعب" :هلوق وه يناثلاو «نينثالاب ايدعتم نوكيف هباب ىلع "ولع" نإ :ليقو ؛"هأبن" وهو

 اوقتا نيذلا قيسو" «"ارمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو"  :هلوق يف اهيف رمزلا ظفل ركذل ؛كلذب تيم :رمزلا ةروس
 لاق ءاهيف فرغلا ركذل ؛فرغلا ةروس اضيأ ىمستو «ةفئاطلا ىهو «ةرمز عمج رمزلا نأ ٍنأيسو «"ارمز ةنحلا ىلإ مهر

 .فرغلا ةروس أرقيلف هقلخ يف هللا ءاضق فرعي نأ دارأ نم :يورو «ةينبم فرغ اهقوف نم فرغ ممل" :ىلاعت
 يف تلزن اهفإف يأ :خلإ يدابع اي لق الإ (يواصلا ةيشاح) ."ليئارسإ نب'"و "رمزلا" أرقي ئيح ماني ال ناك دمي هنأ دروو
 - :تايآ عبس ةنيدملاب لزن يذلا نإ :ليقو «ةدحاو ةيآ اهنأ هرهاظو «ةنيدملاب ملسأ هنإف تي يبلا مع ةزمح لتاق يشحو



 رمزلا ةروس 9. نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 رلا نمحرلا هللا مسب

 اَنِإ .هعنص يف 2: ريكحلا هكلم يف زيزَعْلا هربخ هلأ َنِم أدتبم «نآرقلا ٍسَتكْلآ ٌليِزعَت
 هَل اًضلخم هلأ ٍدبَعاَف "انلزنأ'ب قلعتم قَّحْلاِب َبَّبِكْلا دمحم اي َىَلَيلإ آَئْلِنأ
 هريغ هقحتسي ال سلال ٌنيِدلا هني الأ .هل ادهروم نأ ةكرشلا نم وعلا

 لإ َمَهُدُبْعَت ام :اولاق ةكم رافك مهو َءآَيِلَوُأ مانصألا هنود م م أوُدْحخَأ تريذْلاَو

 ىف نيملسملا نيبو َمُهَنْيَب مكحح هللا نإ ابيرقت ىنعمب ردصم ,ىبرق ْىفْلُز هللا ىلإ اَنوُبَرقَيِ
 2 ع رك

 اهيف نأ لصحتف "...ثيدحلا نسحأ لزن هللا" :ىلاعت هلوقو «ةيآلا هذه ثانيآ امهفإ :ليقو ءاهدعب ثتسو ةيآلا هذه -
 (يو هانصلا ةيشاح) .اعبس الإ :ليقو نيت اا : ليقو ةيأ الإ ةيكم :ليق «٠ لاوقأ ةيدار

 هملعي امنإ :نيكرشملا لوقل ادر لزن .هربغ نم ال هللا نم لصاحو نئاك نآرقلا لازنإ يأ :خلإ باتكلا ليزنت
 ارقتسم لعجي دقو «ةيببسلل ءابلاو ءوغل فرظلاف :"انلزنأ'ب قلعتم (يواصلا ةيشاح) .ةنج هب نإ :مهوقلو ءرشب
 لعجي ال ؛ةقلاخ ىلإ هلمعو هتيئب دبعلا دصقي نأ :صالخإلا :نيدلا هل اضلخم (نيلامكلا ريسفت) .قحلاب اسبلتم يأ

 ىقوملا نم يأ :صلاخلا نيدلا .ءايرلاو كرشلا بئاوش نم ةعاطلا هل اضحمم يأ «ءضارغألا نم ضرغل كلذ

 يشاوكلا" يف هلاق امك ءكرشلاو كلشلاو

 كرشلا نالطب نايبب «ديحوتلا نع ةرابع وه يذلا نيدلا ضالخإ نم ركذ ام ةقيقحل قيقحت :2! اوذختا نيذلاو

 9 مهنيب مكحي هللا نإ" :هلوق ةلمح هربحو «عادتبالاب عفر لوصوملا لحم و .هصالخإ كرت نع ةرابع وه يذلا

 لاقو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهكارشإ ةيفيكل ةينبم ؛لوقلا ريدقتب "اوذختا" واو نم لاح "خلإ مهدبعن ام" :هلوقو
 بصني "اوذختا"و .لالخحلا عينص نم ردابتملا وه اذهو ؛خلإ مهدبعن ام :نولوقي :هريدقت فوذحم ربخلا نإ :هريغ

 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هردق امك فوذحم امهنم لوألا ؛نيلوعفم

 ربخ هنأ ديري :مهدبعن ام اولاق (نيلامكلا ريسفت) ."اوذختا" :هلوقل يئاثلا لوعفملا ريدقت ىلإ ريشي :مانصألا

 ىلع دكؤم ردصم وه يأ [ةدكؤم الاح نوكي نأ زوجيو] :ردصم (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب لوصوملا
 مسا وهو .«ىبرق يأ "ىفلز" :"بيطخلا" ةرابعو (دوعسلا يبأ رتسفت) .قعملا يف هل قاله ءردضملا ظفل ريغ
 «اتابت ٍضْرَأْلا نم ْئكَتبْناظ :وحن :ابيرقت ىنعمب .ابيرقت ىلاعت هللا ىلإ انوبرقيل الإ :اولاق ممنأك ءردصملا ماقم
 (نيلامكلا ريسفت) .(8:لمزملا) اليت هيل لَتبَتَوم «(7١:حون)



 رمزلا ةروس ٠ "6. نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 دلولا ةبسن يفت ذدكّوه َنَم ىِدَهَي ال َهَللأ ّنِإ ءرانلا نيرفاكلاو ةنجلا نينمؤملا لخديف
 نمحرلا ذختا" :اولاق امك اّدَلَو َّنِخَكَي نأ ُهّلَأ َداَرَأ ْوَل .هللا ريغ هتدابعب جو افك هيلإ

 هللا تائب ةكئالملا نم اولاق نم ريغ ادلو هذختاو ٌءآَمُ اَم قلع اَمِم ةَطْصَوَل "اذل "اد

 ُدِحَوْلا هّللاَّوه دلولا ذاختا نع هل اهيزنت 12 نبا حيسملا"و "هللا نبا 5

 مدالو تعرف ١١ 1 0م 5772 ع و

 ليلا لحدي روكي قلخ "ب قلعتم ٌقَحلاِبضَرَألاَوِتَوَمَّسلا َقَلَح .هقلخل 2 ُراّهقلا

 لَك َرَمَقْلاَو سَمْشلاَرْخَسَو ديزيف ليلا ىلع هلخدي َراَهَتلآ ُرَوْكُيَو ديزيف راب ل

 نم .مشتلملا ءهرمأ ىلع .بلاعلا# ٌريزَعْلاَوه الأ ةمايقلا مويل ىمَسُم لجأ هكلف ف ىرج

 0 اَهَجْوَز اننِم لَعَج 3 هدأ يأٍَدِحاَو سفن نم مَقَلَح .هئايلوأل تو ٌرفَعْلا هئادعأ

 قفوي ال يأ :يدهي ال هللا نإ (يواصلا ةيشاح) .رخآلا نع قيرف لك زييمت مكحلاب دارملاف يأ :ةنجلا نينمؤملا لخديف
 كلذب راشأ "هيلإ دلولا ةبسن يف" :هلوقو .ىلاعت هملع يف رفكلاو بذكلا ىلع لوبجم وأ «رافك بذاك وه نم ىدهلل
 :لاقيف ذكنيحو «هلبق ام ةمتت نم نوكي نأ حصيو «"خلإ هللا دارأ ول" :هلوقل ةنطوت "خلإ يدهي ال هللا نإ" :هلوق نأ
 ليبس ىلع دلو ذاختاب هتدارإ تقلعت ول يأ :خا هللا دارأ ول (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هريغل ةيهولألا ةبسن ىف بذاك

 ادلو ذيختي نأ هللا .دارأ ول :لاقي نأ :هريرقتو :هنجبتنو هارغص ثفذح يئانثتسا سايق ىلإ ةراشإ ةيآلاو .ريدقتلاو ضرفلا

 (يواصلا ةيشاح) .ادلو ذحتي نأ دري ملف ءائيش هقلخ نم فطصي مل هنكل ءءاشي ام قلخي امم ىفطصال

 نم"ف «هنأش يف اولاق يأ "اولاق" :هلوقو .حيسملاو ريزعو ةكئالملاب :ةثالثب هنيبو .قولخم ريغ يأ :للإ اولاق نم ريغ

 "ريزعو" :هلوقو «لوقلا لوقم ةلمحلاو «فوذحم أدتبم رب "هللا تانب" :هلوقو :"نم"ل ةينايب "ةكئالملا نم" :هلوق يف
 (لمحللا ةيشاح) .هدعب اميف لاقي اذكو «لوقلا لوقم "هللا نبا" :هلوقو :"ةكئالملا" ىلع افطع رحبلاب
 هنوكو ءهقلاخ سنج نم دلولا نوكي نأ مزلي هنألف القع امأ ءالقنو القع عنتمم هنأل يأ :دلولا ذاختا نع هل اهيزنت

 بتكلاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا ترتاوت دقف القن امأو .لطاب وهو «قلاخلا ثودح مزلتسي هنم اسنج
 «فللا ريوكتلا لصأو «راهنلا ىلع هلخدي :ليللا روكي (يواصلا ةيشاح) .ادلو ذختي مل ىلاعت هللا نأ ىلع ةيوامسلا

 (نيلاحكلا ري ريسفت) .ءاتشلا ف امك ؛ ليللا يأ ديزيف ليللا ىلع هلحديو «فيصلا يف امك راهنلا يأ ديزيف

 كرناو" :ةلوق .قاونع كلذ دعي .قاع مث رذلاك هرهظ نم مدآ ةيرذ ج رخأ كي فاروق نم ءاوخ يأ :اهجوز

 .تابنلاب الإ شيعت ال اهنأل وأ ءامهلزنأ مث لتلع مدآ غم ةنحلا يف اهقلخ وأ :نسحلا نع .لعج يأ "ماعنألا نم مكل

 (كرادملا ريسفت) .اهزنأ هنأكف ءءاملا لزنأ دقو «ءاملاب الإ عوقي ال تابنلاو



 رمزلا ةروس ا نورشعلاو ثلاثلا ءزججلا

 لك نم جوزأ هم : رعلاو ناتعلا :متعلاو رقبلاو لبالا سشتألا ير َلْوَأَو هاو
 اقلك :كِحبْمَأ نوب ىو ةفلع ماعنألا ةروس يف نيب امك «ىثنأو اركذ :ناجوز
 نيداي اري وقيس ديس مدل ا ا ةايتايايب

 *: نوفّرتصَت موف وه الإ هَل ل كلُمْلا هَل مُكُيَر هلل هللا مُكلَذ ةميشملا ةملظو محرلا

 نإو نوفل هِداَبِعِل ىَضَرَي اَلَو َحكَدَع ْعوَغ هللا كرإَق اوُرُفَكَت نإ ؟هريغ ةدابع ىلإ هتدابع
 كا 4 ا وا نوكسب ُهََضَرَي اونمؤتف هللا أوُرْكْشَت نِإَو مهضعب نم هدارأ

 كير ىلإ مث من هلمحت ال يأ ىّرْخأ سفن َرزو ةَرِزاَو سفن ٌررَ الو 8 ركشلا يأ «هنودو

 .هبباولقلا ىف امتم# © روُدصلا ٍتاَّذب ْمِيِلَع مهن َنوُلمعت مك اَمي مكن ْمُكُفِحَرم

 .دلولا هيف نوكي يذلا قيقرلا دلحلا وه :دلولا لحم :ةمجعملا نيشلا رسك و ميملا حتفب وه :ةميشملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .خل .كإ ثلاث ربخ "فللللل" ةلمحو رجا رن يون مكبر" و (ةريجخ "هللا"و عادم "كلذ" - هيلا مكلذ
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 ميل رفكلا نأل :خلإ ىضري الو (لمجلا ةيشاح) .اربخس نوكي نأو ءافنأتسم نوكي نأ زوجي "وه الإ هلإ ال" :هلوق

 لوق ونعو قدا درع يورااذك تقارإب تاك قإو هللا قرب نسل نفكلاف :خ ! ةدارأ نإو (كرادملا ريسفت) ددللا طوب

 :هلوقو .هاضرب رفكلا نأ ةيرعشألا ضعب نع لقن اذك «نينمؤملا هدابعل ىضري ال :يدسلاو سابع نبا نعو ؛فلسلا

 نع لقنو «ةيفنحلا هركنأو ؛فيرشتلل ةفاضإلاو ءمهنم نوصلخملا نونمؤملا هيف دابعلاب دارملا "رفكلا هدابعل ىضري ال'
 ةدارإلا نيعمب ىضرلا لعج نمف ؛هريسفت ىلع رئاد هنأ رهاظلا :"ةرئاسملا" يف مامهلا نبا لاق .نيمرحلا مامإو يرعشألا
 (نيلامكلا ريسفت) .لوآلا ىلإ بهذ طخسلا هلباقيو ةبخاب هرسف نمو ؛يناثلا ىلإ بهذ هركلا هلباقمو

 يكم ؛عابشإلاو ءاهلا مضب "هضري" .ةنجلا هيلع مكبيثيف .مكزوف ببس هنأل ؛مكل ركشلا ضري يأ :خلإ هضري
 ل

 ”20 ادا ريسفت) . هض ري :مهريغو ٠ .دامحو حق ريغ مصاع و ماشهو عفان :عابشإلا كودب عاشا مضب هضري' :ىلعو

 ءمكل ركشلا ئقري يأ "يحل كشلا ىأ" :هلوقو .طرشلا ءازج هنوكل ؛!فلألا ندع ءهاضري هلصأ :هضري

 :ركقلا لي دهح فيرا يف "و" جشلاف
 هيلع نأ هانعمف .هلعافك رشلا ىلع لادلا نأ نم درو امو ءرخآ صخش رفك مثإ صخش لمحي ال يأ :ىرخأ رزو
 :هلوقو .هريغ لعف ىلع ال هلعف ىلع هباقع نأ ىلإ رمألا لآف «هلعف نم هتلالض نأ كش الو «هتلالض مثإو هلعف مث
 .هريغ ف عفشي ةعافشلا يف هل نذأو ايجان ناك نم نأ نيعمو ءاهريغ رزو لمحتف ةرزاولا ريغ امأو يأ "ةرزاو'
 (يواصلا ةيشاح) .رفاك الو ملسم ةعافشب عفتني الف رفاكلا امأو ءاملسم ناك نإ ةعافشلا كلتب هل عوفشملا عفتنيف
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 رم

 َ ةَمَعِن ُهَلَّوَح اَذِإ ّمُث ِهيَلإ 5-5 عرضت كو اعدم رفاكلا يأنيشإلا نم م اَذِإَو

 1 ىلا وهو ُلَبَق نِم ِهيَل ]| عرضتي ْأَوْعَدَي ناك اَم كرق تويت هن اماعَتإ هاطعأ

 نيد يبس نَع اهمضو ءايلا حتفب ٌلِضْيِل ءاكرش اًداَدنأ هلي َلَعَجَو "نم" عضوم يف
 فيفختب ْنمَأ (ج راَثلَأ بححأ َنِم َكّنِإ كلحأ ةيقب ًاليلَق َكِرْفُكي ْمَكَمَت لُك مالسإلا
 ةذحم ةالصلل اَميَآَقَو اًدِجاَس هتاعاس ليل ها تاعاطلا فئاظوب وئاق ٌتيِدَق وه ميم ا

 . ؟هريغ وأ رفكلاب صاع وه نمك ِهبَر ةنح َةَمْحَر أوُجَرَيَو اهاذع فاخي يأ َةَرِحلآ

 ركذلا َقلَح اَمَوِلظ :هلوقك "نم" قيعمت "ام"و. .هيلإ عرضتي ناك يذلا بر. يبن يأ :خلإ وعدي ناك ام يسن
 ؛اهنال ريسفت :خلإ هللا وهو (كرادملا ريسفت) .هقشك لإ هللا وغني ناك يذلا اي وأ 0 يللا 4 ىَتنَأْلاَو

 "يذلا" ئعمب ةلوصوم نوكت نأ :اهدحأ جوأ هذه "ام" ىف زوجي "هيلإ وعدي ناك ام" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو

 يأ «ىلاعت ئرابلا امب ادارم "يذلا" قيععمب اهفأ :يناثلا .هفشك ىلإ وعدي ناك يذلا رضلا يسن يأ يشل امي ادارم
 "ام" نوككت نأ :ثلاثلا .ملعلا يلؤأ ىلع "ام" قالطإ زيجي نم دنع اذهو «هيلإ عرضتي ناك يذلا هللا يسن

 (لمجلا ةيشاح) .ةمعنلا ليوحت لبق نم يأ "لبق نم" :هلوقو .ايعاد هنوك يسن يأ ؛ةيردصم
 لالضإلا جتنيو ديفي يأ «ةبقاعلل هيف ماللاو ؛نيقابلل اهمضو «شروو ريثك نباو ورمع يبأل ءايلا حتفب :لضيل
 نوقابلاو ؛ميملا فيفختب - ريثك نباو عفان- نايمرحلا أرق :خلإ تناق وه نمأ (نيلامكلا ريسفت) .لالضلاو
 هاهفتسالاو "يذلا" نيعم. "نم" ىلع تلخد ماهفتسالا ةزمه اهأ :امهدحأ ,ناهجو اهيفف ىلوألا امأف ءاهديدشتب

 اذهأ :ريدقتلا وأ «هريغك تناق وه نمأ وأ ءادادنأ هلل لعج نمك تناق وه نمأ :هريدقت ءفوذحم هلباقمو ءريرقتلل
 نوملعي نيذلا يوتسي له لق" :هيلع لديو ,"اليلق كرفكب عتمت لق" :هلوقب بطاخملا رفاكلا مأ ري تناقلا

 .فذحلا ةلقل ىلوأ نالوألا ناريدقتلاو .هنع مهفتسملا لداعي امو:أدتبملا ربخ فذحف ؛"نوملعي ال نيذلاو

 يوتسي له لق" :هلوقب رومأملا وهو دي يبلا وه يدانملا نوكيو .ىدانم "نم"و «ءادنلل ةزمحملا نوكت نأ :يناثلاو
 "نم" ىلع ةلخاد "مأ" يهف ةيناثلا ةءارقلا امأو .تيكو تيك :لق «تناق وه نم اي :ليق هنأك ؛"نوملعي نيذلا
 :هريدقت فوذحم اهداعمو ؛ةلصتم اهأ :امهدحأ ,نالوق ذئنيح "مأ" يفو «ميملا يف ميملا تمغدأف ءاضيأ ةلوصوملا

 وأ هريغك تناق وه نمأ لب يأ ؛ةزمهلاو "لب"ب ردقتف «عطقنم اهنأ :يناثلاو ؟تناق وه يذلا مأ ريخ رفاكلا

 (لمجلا ةيشاح) ."كرفكب عتف" :هل لوقملا رفاكل
 لاز ام" :ثيدحلا يف امل ؛راهنلا ىلع ليللا مايق ةيلضفأ ىلع ليلد ةيآلا يو .هرخآو هطسوأو هلوأ يأ :هتاعاس
 - نوهي نأ بحأ نم" :ان5# سابع نبا لاقو ؛"نوماني ال ٍيمأ ريخ نأ تملع ىح ليللا مايقب نئيصوي ليربج
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 ل َنيِذَلاَو َنوُمعَي َنيِذْلا ىوَتَسي لَه ّلَق ةزمهلاو "لب" يعمي 'مأ" ف ؛"ْنَم ْمَأ' :ةءارق فو
 سبل أولوأ ظعتي رك دي اَمْتِإ لهاشلاو ملاعلا يروتسي ال امك نايوتسي ال يأ َنوُمَلعي ركع هع ف 0-0-1 ظ | تك

 نفنلل .ةوعيطت' كأي هيالع يأ كيو اونكآ أوكما# نيينلا َداَبعَنُي لق ...لرقعلا :بادعصسأ

 +0 ةي رس 3 و 95 ا جا ع « لا عدو

 نم اهيلإ اورجاهف ّةَحِسو ِهّللاٌضَرَأَو ةنحلا يه ٌةَئَسَح ةعاطلاب اّيْنّدلَآ هذه ىف اوَُسَحَأ

 ناس + ماعم داش 2 دفع مهو د هيلو ةطورج 3 ل1 هاج 1 209 330 2 تاركتملا ةدهاشمو, رافكلا نيب

 ؛ميملا فيفختي :نم مأ ةءارق ينو (يواصلا ةيشاح) ."ليللا ةملظ يف هللا هريلف ةمايقلا موي فوقولا هيلع هللا -
 دعح "د" قو :ةييظنللا" ب لاق "لإ مأف" :هلوقو .اهديدشتب نوقابلا أرقو «ةزمحو ريثك نباو عفان ةءارق يهو

 ردقتف «ةعطقنم اهأ :يناثلاو ؟تناق وه يذلا مأ ريخ رفاكلا :هريدقت ءفوذحم املداعمو ةلصتم امهنأ :امهدحأ :نالوق

 . 'كرفكب عتمت" :هل لوقملا رفاكلاك وأ :هريغك تناق وه نمأ لب يأ «ةزمهللاو "لب"ب

 مه نيتناقلا لعج ثيح ةلهج هللا دتع مهف «نيلماعلا ريغل لا ءاملعلل ريقحت و ؛ملعلا لضفل نايب ةيآلا ف :خ2إ يوتسي له

 تااليواتلا" قف :"بابلآلا اولوأ" ::هةلؤقو ."ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا :ثالث ةمايقلا موي عفشي" :ثيدحلا فو. .ءاملعلا

 .ىلاعت هتيوك اوشاعو مهتينانأ نع اوتام دقو ؛ةيلكلاب مهدوجو دلح نب م اوححلسلا نيدلا مه : ”ةسحعملا

 عراوقلا نم ركذ امج رمألا دعب ىلاعت هتهج نم دراو ءهب رومأملا مالكلا يف لخاد ريغ لقتسم مالك :خلإ ركدذعي اغإ

 يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهوقع لالتخال ؛ةرفكلا بولق يف اهريثأت مدع نايبل ؛يصاعملاو رفكلا نع ةرحازلا

 نوفوصوملا مهو «ةرينلا بولقلاو «ةيفاصلا لوبقعلا باحعصأ يأ "بايلأ اولوأ" .ظعتي ىأ "ركذتي اننإ" :"بيظملا"

 (لمجلا ةيشاح 113 :كارمع لآ كاد وُعقَو اماَيق هللا نو بك لَ نيذلا#» : ىلاعت هل وَقب كارمع لا ةر اوبس رخآ َّق

 :هلوقو .ةرخآلا ةعرزم ايندلا نأل ؛فرظلاب ديق اذلو :ىوقتلاب رمألا ليلعتل ةفنأتسم ةلمج :اونسحأ نيذلل

 ةقرافم ةقشمو «ناكملا ةدعاسم مدعب طيرفتلا نع رذتعي الثل ؛هب بقع اهنأو هيلع فطع "ةعساو هللا ضرأو"

 (نيلامكلا ريسفت) .رايدلا بح نم قئالعلا كرتو ؛رامعألا ف ةصرفلا مانتغا ىلع اثح ناكف ؛ناطوألا

 امك هنعللذ مف هيفا نكسب قي ىل ! رحاهيلف هبلطو ف ناسحالاو ىروقتلا هيلع ترسعت نمف يأ :ةعساو هللا ضرأو

 (د وعسلا يأ ريسفت) .ةلنضأ طي رفتلا ف هل رذع ال هنإف ؛نيحلاصلا و ءايبنألا ةنس وه

 ىلإ رحاهيلف لح يف ىوقتلا هيلع ترسعت نم :عملاو ءايندلا ضرأ ضرألاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهيلإ اورجاهف

 مالسإلا ةحص يف اطرش ةكم حتف لبق ةرجهلا تناكو .الصأ طيرفتلا يف رذع ال ذإ ؛كلذ نم هيف نكمتي رخآ لحب

 ال ضرأ نم رجاه اذإ امك ؛ةبجاو نوكت ةراتف :ماكحألا اهيرتعت تراصو ءاطرش افوك خسن ةكم تحتف املف

 - امب ضرأ نم رجاه اذإ امك ؛ةبودنم نوكت ةراتو ؛هرئاعش ميقيو «هنيد اهيف ملعتي ضرأ ىلإ هنيد ةماقإ اهيف رسيتي
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 الو لايكم ريغب 2! ٍباَسِح ريع مهّرَجَأ هب نولتيي 5 كنق ىلع ةيئيطلا و ا
0 
3 

 نوكأ نأب يأ ني ٌتِمَأَو .كرشلا نم 2: نيدلا هل اًصلخ هلل 3 نات 1 َنِإ لق ءالأ ويه
 , :/ / م ” 6 اخ 3 8 ريب تك 1 2 ده ر يك
 لق نبا مظع موه بادع ىبر تيصع نإ فاَحأ َنِإ لق .ةمالا هله نم 2 نياسملا لوا

 3 هيفا وره -هنوذ نم م متكِش اَم أوُدَبَعاَف .كرشل نم ىنيد دهل اًصلخم دبعا هلل ليد ه ورب يد كك ها رو 2 2 يل

 ندخ نيا دوو شانو حلا منيف يع تا 7# 2 ٠ ها
 ةَمّيقلا َمْوَي ْحِهلَهَأَو حُجَسفنأ أورِسَح َنيذلا َنيِرِسْحْلا َنِإ لق ىلاعت هللا نودبعي ال مهنأب ناذيإ

 سني 2# - 5 . 5 5 "1

 كلذ الأ اونمآ ول ةنحلا يف مهل ةدعملا روحلا ىلإ مهوصو مدعبو «رانلا ف سفنألا ديلختب
 ى دوا # خ ىنادو ا مالكم حواكإ#
 مِهِقّْوف نم مه .نيبلا 2: نيِبَملا َناَرسخلا وه

 هللا

 ضرأل حالصلاو ملعلا لهأو رايخألا اميه ضرأ نم رجاه اذإ امك ةهوركم نوكتو داشرإلل مهيلع عمتجي رايخأ -

 نمأي ال ضرأل هنيد ىلع اهيف نمأي ضرأ نم رجاه اذإ امك «ةمرحم نوكت ةراتو ؛لمع الو ملع الو امب رايخأ ال

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع اهيف
 بصي لب «ءالبلا لهأل بصني ال نازيملا نأ :اعوفرم مك سابع نبا نعو «نازيم الو لايكم ريغب :باسح ريغب

 نأب ةمألا مالعإ رابخإلا اذه يف ةمكحلا :خ2إ ترمأ نإ لق (نيلامكلا ريسفت) .يناربطلا هاور ءابص رحألا مه

 لاح :ليق امك «هريغ ف رثؤي هب رمألاب ضرعي وأ ءهب رمأي مث قلخب فصتملا نأ ةداعلا نإف ؛هومزليو هب اوفصتي
 ءءابلا يعم ماللا نأ ىلإ ريشي :نأب يأ (يواصلا ةيشاح) .لجر يف لجر فلأ لاح نم عفنأ لجر فلأ يف لحر

 (نيلامكلا ريسفت) .نيرادلا يف مهمدقم نوكأ نأ لحأل ؛كلذب ترمأ هانعم :ليقو «ةدئاز ماللا :ليقو

 ةلم ىلإ رظنت الأ ءهب انتيتأ يذلا اذه ىلع كلمح ام :ك5ك يبلل اولاق شيرق رافك نأ اهوزن ببس :فاخأ ئبإ لق

 لامك عم افئاخ ناك اذإ خي هنأل ؛يصاعملا نع ريغلا رحز اهنم دوصقملاف ؛تلزنف امي ذحأتف كموقو كدجو كيبأ

 اونوكيل ؛هب نوفصتم مه امب مهريغ نوربخي ثيح «نيحلاصلاو ءايبنألا ةنس كلذو «ىلوأ هريغف هتمصعو هتراهط

 (يواصلا ةيشاح) .هب اوفصتي مل ام, مهريغ نورمأي ثيح 76 كولملا ال ؛مهلثم
 ١> :ج1 مهقوف نع مه
 ام يمس فيكف ؛ناسنإلا قوف ام ةلظلا :تلق نإف .رحلا نم فو ةقرع ين الو هك اهلع لق كالا

 رانلا نم هتحت يذلا نأ :يناثلا .رحآلا ىلع نيدضلا دخحأ قالطإ باب نم هنأ :لوألا ؛هوحو هيف :تلق ؟ةلظلاب هتحت

 يف ةيناقوفلا ةلظلل ةمياشم تناك اذإ ةيناتحتلا ةلظلا نأ :ثلاثلا .تاكرد اهأل ؛رانلا يف هتحت رخآل ةلظ نوكي

 (لمجلا ةيشاح) .ةمباشملاو ةلئامملا لحأل ؛اهمساب تيم ةرارحلاو ءاذيإلا

 ءرابك ع 5 يأ "ا :هلوقو , كعب 1 للظ"و لان ".هقوف نم"و عمدقم يو

- 
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 ؛نينمؤملا يأ دهدابع -هب هللا فون كلاذ رانلا نم للظ مهن نو راَتلآ نم قابط ”اَّلل : سر ىلا مسي رف عري نإ سل ى ها د سل لو

 اَوُباَنَأَو اَهوُدُبْعَي نأ ناثوألا توغنطلآ اوُبَتَمِجآ َنيِذلاَو (2) نوُقَّناَف ٍداَبِعَي هيلع لدي «هوقتيل

 ةهقسغلا نوُيبكيف لوقلا وفيت لا ع هيد 9 دبع رشف ةيقئاج ىَرْشْبْلا ُحُهَل هللا ىلإ اولبقأ

 كاس

 باحصأ 72 بَبلألا أولو ده تايلؤوَو هلل مُهْنَدَه يذلا كلبتلوأ مهحالف هيف ام وهو
 مهح الص :ةحسن فو

 ىف نم جرخت دفنت تنأقأ 4هنهَح َنالْمَأل يأ ٍباَّذَعْلآ ٌةَملك ِهِيْلَع ّقَح َنَمَفَأ .ل

 ال :ىنعملاو «راكنإلل ةزمهلاو ءرمضملا ماقم رهاظلا هيف ميقأو ءطرشلا باوج 2: راّلآ

 اَهِقْوَف نم فرغ حُه ةوعاطأ ةايوكوأ اوه َنيِذْلا نكيل .رانلا نم هذقنتف هتياده ىلع ردقت

 ١ 2 4 1 ةيناتحتلاو ةيناقوفلا فرغلا تحت نم يأ 3 جالا اهب ني فرت ةنسمنر#

 ةيشاح) .مكبر ةعاطب اهوقتيل ؛اهنم نينمؤملا فيوخت رانلا لهأ لاوحأ ركذ يف ةمكحلاف يأ ا فوخي كلذ

 دعسو فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع يف ةيآلا هذه تلزن :ليق :2! توغاطلا اوبنتجا نيذلاو (ي واصلا

 (يواصلا ةيشاح) .اونمآف «ةناعإب مهريخأف نقض ركب ابأ اولأس فو ريبزلاو ةحلطو ديعسو

 اولأس كد ريبزلاو ةحلطو ديعسو دعسو فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع يف تلزن :خلإ لوقلا نوعمتسي

 الإ هلإ هيلا" هلوق وهو لسا ل وعبتيف لكك يبأ نم نوعمتسي : عملا نوكيف ءاونمأف هنامإب مهربخأف دق رح انأ

 .ئواسمو نساحم :ثيداحألا عمتسيف موقلا عم لجرلا سلجي :"يبلكلا" لاقو "نارسألا فشق" قانك : "هبا

 .اهئواسم عديو ءاميب ثدحيو نسحلا دعايف كةهوبسلا عبتيف

 ةلمج "راثلا يف نم دقنت تنافأ" :هلوقو .افوذخحم ربخلا نوكي نأ زوجيو «ةيطرش "نم"فايأ :طرشلا باوج

 قحتسا نما ليوتت راكنإلا ديدسشتاو ءاهنم فذدخ ان قييفتو (ةقباسلا ةلمملا نكومضم ريرقتل ةقوسم «ةلقتسم

 الوأ ليق هنأك ءرانلا نم ذاقنإلا ةروصب ناميإلا ىلإ هئاعد ف داهتجالا ريوصتو «رانلا لخد نم ةلزنم باذعلا

 وه ىلاعت هنأب حيولت هيفو ءرانلا يف نم ذقنت تنأفأ :لاقف ريكنلا ددش مث نم هصلخت تنأف باذعلا هيلع قح نمفأ

 (لمجلا ةيشاح) .هريغ ال ذاقنإلا ىلع ردقي يذلا
 مهو .ةلضافلا تافصلا نم هدع امياوفضوو "نوقتاف دايع اي" :هلوقب اوبطوح نيذلا مهو 4 اوقتا نيذلا نكل

 يف ةيلاع تاجردو تانج مه نأ نيبف «ةيآلا "مكبر اوقتا اونمآ نيذلا يدابع اي" :هلوقل قبس اميف اضيأ نوبطاخملا

 (لمجلا ةيشاح) .ميحجلا يف ةلفاس تاكرد نم ةرفكلل ام ةلباقم ف ءميعنلا تانج



 ىلا دا... 10000110111 ااا رشا تسوس حلا رمزلا ةروس "ال نورشعلاو ثلاثلا ءرججلا
 1 رس رس ا ثتبا ع هغ تت 1 3 -

 ملعت رت م | .هدعو 2: ٌداَعيِملا هللا فلختت ال ردقملا هلعفب بوصنم ه هللا َدَعَو

 قلعت اَعَرَر -هب جرخ مث ضرألا ف بلا ةنكمأ هلخدأ َعيِبَتَي هةكلسف ءاَم هواها يف

 ف نإ اناتف |. بق كش كا اًدْفَصَم اثم ةرضخلا دعب هنَرَتَف يغيب جيِهي 4 ,ُهُنَوْل

 ىلاعت هللا ةينادحو ىلع هتلالدل ؛هبا نورك ذتي 2 :*بَبلألا ىلؤأل اريكذت نياثن] تكللاذ

 ىلع عبط نمك هير نم ِروُت ىلع َوُهَف ىدتهاف ملَسِإلِ هر دَِص هنأ حر نَمَأ .هتردقو

 لوبق نع يأ آر ني ميول ِةيسَفلِل باذع ةملك ليوم اذه ىلع لد ؟بلق
 :"ريهسسأ" نيم لدن م يللا محل هللا ٠..

 هلعفب' :هلوق :يواصلا لاقو .كلذ هللا مهدعو ئيعم يف "فرغ مهلا :هلوق نأل ؛دكوم ردضم :| هللا دعو

 يف ايندلا ةايحلا ليثمت نايبل قوسم «فانيتسا :خخِإ رت ملأ (كرادملا ريسفت) .ادعو هللا مهدعو :هريدقتو يأ "ردقملا

 (يواضلا ةيشاح) .اّي رارتغالاو اهفراخخز نع اريد ع قولا لاوحأ | نم ركذ امن. اهالحمضا برقو ءااوز ةعربس

 جرختسي ال ثيحب ادج اهلفسأ يف هلعجي ملف «ضرألا هجو نم ةبيرق اهفإ ثيح ءاهنم عبني ةنكمأ يأ : عبل ةنكمأ

 (لمجلا ةيشاح) .ًاهيف نئاكلا ءاملاب اهريسفت حصيو ؛ةكيفألاب عيبانيلا ريسفت ةمالك يفف ءاهنم

 ردصلا مسرشيو :تلايلألا ىلوأب ىرك.كلا صيصخن نم هلبق امل ليلعتلا ىرخم راج :فائيتشا :را ةردص هللا حرش نمفأ

 ةردقم ةلمج ىلع ةفطاع ءافلاو ؛يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلاو (دوعسلا ينأ ريسفت) .بلقلا حارشنال عدتسم هحارشناف

 ىرج ام اذه ؛"هبلق ىلع عبط نمك" :هلوقب هردقو ءفوذحم هربخ «أدتبم لوصوم مسا "نم"و ؟ءاوس سانلا لكأ يأ
 (لمجلا ةيشاح) ,امث وأ (با وحلا وأ ىطرشلا ةلمج اهربخخف ةيطرش اهلعج مهضعبو ؛حراشلا هيلع

 ةمالع ام :ليقف ."حسفناو حرشنا بلقلا رونلا لحد اذإ" :ثيدحلا يفو ؛ءادتهالاو ةفرعملا رون يأ :هبر نم رون
 ي واصلا ةيشاح) .هل وزن لبق توملل تهاشلاو ؛رورغلا راد نع ٍقاجتلاو ,دولخلا راد .ىلإ ةيانآلا *لاق ؟كللذ

 ردقملا ربخلا ىلع يأ :اذه ىلع لد ."هللا حرش نمفأ" :هلوق ربخ ىلإ ريشي :خلإ عبط نمك (كرادملا ريسفتو

 يفو ."نع" نيعمب "نم" نأ ىلإ كلذب راشأ :نآرقلا لوبق نع (نيلامكلا ريسفت) .مهيولق ةيساقلل ليوف :هلوق
 داسفل ؛هللا ركذ لجأ نم مهيولق تسق يأ ؛ليلعتلل امباب ىلع "نم" ىقبت نأ حصيو ءفوذحم فاضم مالكلا

 صعب لوق انه نمو (ىضرملا ضعبل عاد نوحي ةرخافلا ةمعطألا نأ لعايكملا م ولعملا نمو .اهارسحش و مهولق

 (ي واصلا ةيشاح) .بولقلاو رئاصبلا سمطنتو بونذلا ا هللا يك لب هلأ :نيفراعلا



 رمزلا ةروس 0.4 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ديعولاو دعولا هيف ىَنُت َناَتَم ةريغو مطنلا يق انسب هضعب هبني نأ اهييشتل انارك أ

 نم نوفاخي َْوَشْحك َنيِذْلا ُدوُلُج هديعو ركذ دنع دعترت ُهَنِم ٌرَِسْفَت امهريغو

 هلل ىَده باتكلا يأ كِل ءفصوب ركل دج أ هلل قد ىلإ هئوفو مدرج ةركمطت

 :ىعملا اذه يف هي يريضوبلا لاق «عفانملا ىلع ةلالدلاو ةغالبلاك نيعملا يأ "هريغو" :هلوقو ءظفللا يأ :مظنلا يف

 ميقا نت ,كاضا دي روبعلا ل اهصراعم ىوعد اهتغعاللب تدر

 ماسلا رافاإلا يله ءايقااإلاو اهيتاجع ىه 2 الؤرجت امهف

 مكحم هضعب نأ ىرخأ ةيآ فو مكحم هنأ تبثأ ىرخأ ةي ةيأ فو ءهباشعم:نآرقلا نأ تبثأ ةيآلا هذه يف هنأ ملعاو

 يعملاو ظفللا يف ايضعب هضعب ةيشأ ام هيلع راصتقالا هيا ثق هيانقشتملاب دارملا نأ :انهتيب عمجلا ةحب وو (ةباشتم هضعبف

 ؛هفلخ 0 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ام هيلع راصتقالا ةيأ 2 مكحنابو «بيتارثلا ليسح و ةغالبلا تبيح نم

 (ي واصلا ةيشاح] .هانعم رهظ أه مكخابو ؛ةانعم يفحخ أم عمجلا ةيآ 8 هةناشتملاباو

 .ىناعم و نعمك نيقم 7 :يباثم (يحخركلا ريسفت) .ةماعلا عفانملا ىلع ة ةلاب دلاو ةغ'الامل || و وعم | ةددضك يأ :ةريغو

 صصقلا هريغو ديعولاو دع ولا ةبف 53 يأ ةيف يل ءاًماشت :هلوقك ٠ "بابك" تعل وهو ( روكسماو دودرم يأ

 يأ ؟عمجلاب دحاولا فضو فيك :تلق نإف ؛ماكحألاو صصقلاك يأ :امهريغو (نيلامكلا ريسفت) .لاقمألاو

 تاذ ةلمح باتكلا ني ؛كلذ حص امعا :باوخلا تيك ؟عمج وهو «ناثمم درقم وهو باتكلا فصو تق

 صضيصاف ١ لو كلذكف «تايآو روسو ؛ سامحأو عابسأ نارقلا : ل وقت .هتلمح يص ءيشلا ايصافقت و ؛« ليصافت

 7 امجلا ةيساح نه 00 .:فابقعأو ماظعو «قورع كاسنإإلا :كلروق هريظن و ىظعاومو ءاكحأو

 نق: قععتلاف نوع" معع "ىلإ" نأ لب ان راقأ ةودعو ركذ دنع يأ .برطضا :دعترا :"سوماقلا" ف :دعترت

 انيس عض ماو هاوس © ةاقعق " نحل نعم لا نبط هلأ رخآلاو نيج و لوسأ وهو فرخلا

 قو ؛ رعاصتيف ف وخلا هيلع بلغي ديعولا رك ةلاحبف «نآرقلا ف كيوع نمؤملا لات نسب ىلاعت هللا نأ لضاحلاو

 ءدبعلل كابوحصم ءاجرلاو فوخلا نأل ؛هسفن نكمطتو هردض عستيف ؛ءاجرلا هيلع بلغي دعولا ركذ لاح

 (يواضلا ةيشاح) .طقس امهدحأ مدع نإ ءرئاطلا يحانجك

 .هتدش "باذعلا ءوس"و .هرئاظن يف فذح امك ربخلا فذحف «باذعلا نم نمأ نمك ىأ :خإ ههجوب يقتي نمفأ

 فواحملا يقتي ناك يذلا ههجوب الإ رانلا يقتي نأ هل أيهتي الف ءهقنع ىلإ هادي ةلولغم ىقلي رانلا ف ىقلي يذلاو

 (كرادملا ريسفتإ .هيلع ةاماحم و هل ةياقو ؛هريغب



 رمزلا ةروس "ا نورشعلاو ثلاغلا ءزجلا

 مآ نمك ههقنع لإ هاني ةلولغم رادلا ف ىقلي ناب هدأ بأ دَمَجلآ موي باَدَعلآ ةَو

 .هءازج يأ م20 َنوُبسكَت دك اَم أوُقوُذ :ةكم رافك يأ َنيِمِلَظلِل َليِقَو ةنحلا لوحدب هنم
 هت َنوُرْعْشَي ال ُتيَح نِم ُباَذَعْلا مُهلتَأَف باذعلا نايتإ ف هيلسر فيلتك ب يلا بدك
 ىف امهريغو لتقلاو خسملا نم ناوهلاو لذلا َىَرْآ هلآ ُمُهَقاَذَأَف .مهلابب رطخي ال ةهج نم
 .اوبذك ام اهباذع مت َنوُمْلَعَي نوبذكملا يأ أوئاك َوَ نا يبدع ١ اًيتّدلآ ةؤّيتخلا
 .نوظعتي 2 :ج) َنوُرْكَذَعَي َمُهَّلَعَل ٍلَكَم لك نِم ِناَءَرقْل اًدَه ىف ٍساّنلِل انلعح اَنَْررَص َدَقَلَو

 ا قار عجل ورع و نوما دوام م اما مح ا و حصل مصمم اع اس جَوِع ىِذَرَيَغ ةدكؤ م لاح اًييَرع اًناََرَ
 م 1

 نمفأ" :هلوقل ربخلا ريدقت ىلإ ريشي :هنم نمأ نمك (نيلامكلا ريسفت) .ههجوب الإ يقتي نأ ردقي الف :ىقلي نأب
 (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا لوخدب باذعلا نم يأ نمألا نم ؛ميملا رسكو ةزمهلا رصقب "نمأ" :هلوقو ؛"يقتي

 .ةردقم "دق"و «لاحلل واولا :ليقو .مهل لاقيو نوملاظلا بذعي ىأ :قياسلا نم موهفملا ىلع فطع :نيملاظلل ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .هببسم ىلع ببسلا هيف قلطأ زاحب وه وأ ردقم فاضم هيفف :هءازج يأ (نيلامكلا ريسفت)
 نوكي نأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف :ايبرع انارق (بيطنخلا ريسفت) .هنيد رمأ يف 5 رظانلا هيلإ جاتحي يأ :لقم لك نم

 .انآرق نوركذتي يأ "نوركذتي"ب بضتني نأ :يناثلا .نآرقلل هعابتا عنتما ةركن ناك امل "5 ؛حدملا ىلع ابوصنم
 ةقيقحلا يف لاحلا نأل ؛ةئطوم الاخ ىمستو ؛ةدكؤم لاح اهنأ ىلع :نآرقلا عما لاخلا ىلع بصي نأ :كيلاثلا

 لاح وأ ."نآرق"ل تعن "جوع يذ ريغ" :هلوقو ءاحلاص الحر ديز ءاج :وحن هل ةئطوت "انآرق"و "ايبرع'
 نأ يفن :امهادحإ «ناتدئاف هيف :تلق !؟"جوعم ريغ" وأ "اميقشم" 2 يق له :تلق نإف :يرسحالا لاف..يرحأ

 نود يناعملاب صتخي جوعلا نأ :ةيناثلا .(١:فهكلا) هياَجّوِع ُهَل ْلَعجَي ْملَولل :لاق امك ءطق جوع هيف نوكي

 (لسلبا ةيظاحنإل :سيللاو كلبقلا جوعلاب ةارلل :ليقوب هفايغألا
 نأ نأ يفن :اههادحإ :نيتدئاف كلذ ف نأب :بيحأ © جوع نيف" وأ 'اهيقوم"' :ليق اله :ليق نإف :جوع يذ ريغ

 نم غلبأ وهف :"يواضيبلا" يف باحأو .نايعألا نوذ ىناعملاب صتخم جوعلا ظفل نأ :امهتيناثو .طق طق جوع نوكي

 جاحوعا يف لاقي الف انيلإو .هوجولا ضعب نم ةماقتسالا داري نأ زوجي ذإ :هلصاح .ىاعملب صخأو «ميقتسملا

 حور" يف لاقو ."ةيشاح' نم «جوع وذ هنأ :ج وعملا بشخلل ال ءجوع وذ هنإ :لطابلا نيدلل لاقي ًالثم «نايعألا

 ,ةبصتنملا ريغلا نايعألاو يناعمل يف لمعتسي اهرسكب وهف ءاهرسكبو نيعلا حتفب "جوع" نيب قرفلاو :
 (اضخلم) .رادخاو حمرلاك ةبصتنملا يف اهحتفبو



 رمزلا ةروس ١" 0 نورشعلاو ثلاثلا ءرجلا

 4 لح ولاَ ذأ ريقملل هللا دو نيب فاللتخاو سبل يأ

 املاح لس لْجرَو مهفالخأ ةئيس :نوعزاتم نوم ف "الغم" نم لد
 لّوألا َنِإف ,دحاول دبعلاو ةعامجل دبعلا يوتسي ال يأ «زييمت ًالَكَم ناَيوَتْسَي لَه ٍلُجَرَ
 لثم اذهو «مهنم همدخي نم ريحت دحاو تقو يف هتمدخ هيكلام نم لك هنم بلط اذإ

 2000 م ها ل ِع ع يا ودعا 2 يي ىف 3 اك

 230 َنوُملعَي ال ةكم لهأ يأ مهرتكأ لَب هدحو ِهَّلِب ُدِمَحْلا دحوملل لثم يناثلاو ,كرشملل

 © نوُتُيم مجنإو تيم 2 يبنلل باطخ َكَنِإ .نوكر شيف «باذعلا نم هيلإ نوريصي ام

 ا ل 2ص هتوم او ٌوطبتسا امل ت تلرن «توملاب ةثامش الف نوتومتو ت ومتس

 ؛"اميقتسم" نم غلبأ وهف «يفنلا قايس يف تعقو ةركن هنإف ؛هجوب هيف فالح الو هيف سابتلا ال يأ :فالتخاو سبل

 ال وعفم نوكي نأ زوجيو ءلجر لثم يأ فاضملا فذجحب :الثم نم لدب .هجو نود هجو نم نوكي نأ لمت هنأ

 ةقييح "نايضكا ضم" «'هيقف" مريع ادق "ءاكرشا :قاوسكا شعم اك رش منيلاهكلا ريمقت) ."يوضال ااينأث

 0ْن :يلامكلا ريسسفت) هي قلم " ادي" 00 ياوسل ايف" ربخلاو ١ لجر'ل ةفص ةلمجلاو ةماك رشا

 زوجيو فاكلا رسكب نيكشلا لخرلا نم :مهقالخأ ةئيس ..فلاختلا :سكاشتلا :"سوماقلا" قفا :نوسكاشتف

 ىضري ال يذلا رسعلا :سكشلا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع يناربطلا ىور ؛قلخلا ءيسلا وه :هناكسإ

 نوقابلاو «ماللا رسكو فلألاب "الاس" ورم وبأو ريثك نبا أرق :اهلس الجرو (تيلامكلا ريسفت) .فاضنإلاب

 فان ىلع وأ ةفلالا ليس ىلع امن فصو: «ناردصج اههق املحو املس :ةلاقريسألا نقول قلاو لاس وهف

 (لمجلا ةيشاح) .ىلوألا ةءارقلاك دوعيف ؛لعافلا مسا عقوم امهعوقو ىلع وأ ءفاضم

 امب تعن ردصم وهو «نيتحتفب "املس" نييفوكلاو رمع نباو عفانل .هيف هريغ ةكرش ةمحازم نم يأ :اصلاخ

 اذنك هل ملس نم لعاف ( وتس ىلوألا ةءارقلاف مالا ّن ساو نيسلا سكب مح نباو ,ماللاو ةريتسعلا حتفب "نيلي"

 نايبل ؛دحاولا ىلع زييمتلا ف رضتقا امنإو ءالاحو ةفض يأ :الثم (نيلامكلا ريسفت) ."اذ" 7 فدذح وأ :ةغلابملل

 رتعتتف هنألا ديو زييمعلا درقأو ةاميكتنمو اميل يرق ال ١ يأ لعافلا ن : لوم أ :زييمت (نيل امكلا ريسفت) . : سلما

 (لمجلا ةيشاح) .نيلجرلا يلاح قباطف «نيلثم :ئرقو "الثم هللا برض" :هلوق يف ًالوأ ؛هيلع
 نوصيرتي اوناك مه كلذو :هتوم او ٌوطبتسا ."راجملا" 5 اذك ءودعلا ةيلبب حرفلا سلا :توملاب ةتاعس الف

 .ىنافلا ةتامشو صبرتلل ئيعم الف ءاعيمج مهمعي توملا نأب هللا ربخأف ءهتوم



 رمرلاةروص ظ 1 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 (©© َوُمِصَتحت مكر َدنِع ٍةَسّيِقْل َمْوَي ملاظملا نم و اميف سانلا اهيأ َمُكَنإ مث
 دل هيلإ دلولاو كيرشلا ةبسنب هلأ ىلَع بدك نمي مل دحأ ال يأ َنَمَف

 قَدِضلاب َءاَج ىذلاو .ىلب مج َنيِرفكِْ ىوأم ىَوتَمَمتهَج ىف سل :هَءاَج ذإ نآرقلاب

 () َتروُقَممْلا مه كِل نيذلا ىنعمب ”يذلا ف .نونمؤملا مه 7-55 - يبنلا وه

 .مفاعإب مهسفنأل 2١ َنيِيِسَحُمْلا ْءاَرَج َكِلَذ ع َدنِع َروُءاَشَي ام * مه .كرشلا
 را

 ه9 َنوُلَمَعَي أوُناَك ىلا نسخأب هَرِجأ حجيج اوُلِمَع ىلا أَوْسَأ ٌمِجتَع ُهّللار فَكَيِل

 ءاوبذكف تغلب كنأب مهيلع تنأ جتحتف «نومصتخت مهايإو مكنإ :يعملا :ليقو :خلإ سانلا اهيأ مكنإ مث

 ءاصتخا يف هنأ :-فنصملا هركذ امك- فلسلا رثكأو ام سابع نبا نع روثأملاو ءاودناعف ةوعدلا يف تدهتجاو

 ريسفت) .قدصلا سفن قداصلا | لعمجي ةغلابم اقدص هامس :نآرقلاب (نيلامكلا ريسفت) .دسحلاو حورلا يح عيمجلا

 , لف :لقيلف َنيِمكاَحْلا 27 هللا يلم ١ رق نمو :قص هلوقل | الاثتما هلاق «فنصملا مالك نم :ىلب (نيلامكلا

 :ةءارق دنع 'ىلب ركذ نسيف .دواد وبأ ةاؤر ؛ىلب :لقيلف 4 ىَنْوَمْلا َيِْحُي نأ ىَلَع رواقي َكِلَذ َسِيَلأ ١ ارق: وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيعفاشلا دنع ةالصلا يف ولو .همالك يف "اذك سيلأ"
 "ذب قانص يذلا" و 26 دمحم "قدصلاب ءاح يذلاو" :لاق هنأ هقف يلع نع يور جاحزلا لاقو ع يبلا وه

 ءحيحص لكلاو «نونمؤملا "هب قدص" يذلاو دلي دمحم "قدصلاب ءاج يذلا" نأ يورو .ه2 قيدصلا ركب وبأ
 "يذلا" رامضإ يعدتسي رياغتلا نأل ؛دحاو لعافل "قدص"و "ءاج" نوكي نأ ةيبرعلا يف هجولا :اولاق .هلاق اذك

 (كرادملا ريسفت) .ديعب اذو ءركذلا مدقت ريغ نم لعافلا رامضإ وأ ءزئاج ريغ اذو

 كلي يليهسلا مامإلا لاقو «"نايبلا حور" يف اضيأو ؛يزارلا هحجرو هذ ركب وبأ هنم دارملا :ليقو :ثونمؤملا مه
 نم لك ىعملاب ةيآلا ف لحدو قذف قيدصلا وه "هب قدص يذلا"و 825 هللا لؤسر وغ "قدنصلاب ءاع يذلا"و

 .مومعلا ىلع لاد "نوقتملا مه كفل وأ" وه عمجللا ريمض نأب يدتسو ديس هدرز نكل هع قدض

 كلذلو «نونمؤملا ةيناثلا ةلصلل ةبسنلابو كي دمحم ىلوألا ةلصلل ةبسنلاب دارماو ءسنج يهف يأ :نيذلا ىنعم
 ىلإ ةراشإ هيفو :نينسحملل قلعتم :مهسفنأل (لمحلا ةيشاح) ."نوقتملا مه كئلوأ" :هلوق يف عمجف ءهانعم يعور
 .هنع هللا ىلاعت ,ءيسم ررض الو نسحم عفن هللا ىلع دوعي الف ءاهيلع ةدئاع هترمثو ؛هسفنل ناسنإلا ناسحإ نأ

 سفنلا نوكت اذهيو «قلاخلا يف ةبخم قلخلل فورعملا لذبو «هيلإ ءاجتلالاو هللا ةعاطب نوكي سفنلل ناسحإلاو
 (يواصلا ةيشاح) .ءايشألا زيمتت اهدضبو هللا هزعأ هسفن زعأ نمو «ةزيزع



 رمزلا ةروس 001 نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 نع ْ 0

 ىلب ؟ لَو بلا يأ هك راكي هنأ سيل .نسحلاو ءيتملا نع ": "و وسأ'

 اب 0-7

 هونضاواغ رت زق لاس مسق مال نيَلَو .ىلب ؟هئادعأ نم: 2: ماقتنا ىِذ هرمأ ىلع

 نإ مانصألا يأ ِهّللآ نوُد نم نودبعت َنوُعَدَت ام ِمْثْيَءَرَقَأ لق ذا روبل هالو

 تكسمم يره لَه َةَمْحَرِي ىداَرأ وأ ال رض تدفعك نه لع رب هللا َقَاَرأ

 2 نولكوَتْمْلاْلَكَوَعَيِّْيَلَع هلآ نَح لق امهيف ةفاضإلاب ةءارق يفو ءال يمر
 َفَوََسَف يلاح ىلع لِمدَع ب مكتلاح حكت اَكَم ىلع اوُلَمَعَأمْوَقَدَي لق .نوقئاولا قثي

 سس  لزخ ليتو بز كات ويا ملعلا 1 هاوعخ سرد م ترو

 نادل وهو : هلي ل ّى اذكو 2 ييبلل زرابلاو مانصألل كسلا ريمضلاو ؛ثينأتلا ةنز ىلع (ةيقوفلاب :هلتقت نأ

 كتالبع نأ فاخغ انإ :نولوقن ارتاك ءلقعلا داسفإ :ليبخختلا .هلبخت مأ هايإ ءانصألا لتقب كنور يأ :"نيبنلا" نغ

 .هوضع وأ هلقع دسفأ :هلبخ :"سوماقلا" يف «لقعلا داسفإ :لبخلا :هلبخت وأ (نيلامكلا ريسفت) .اهايإ كبيعل انتحل

 ملعا 5 .مهيلع مهرصنيو مهنم مض مهتم هنأ نينم ملل دعوو «شيرمل ليعو هيفو .ةئادنعأ نم مص نأ : ماقتنا يذ

 (كرادملا ريسفت) ."خلإ نيلو" :هلوقب ضرألاو تاواهسلا قلت ىلاعت هللا نأب نورقم نائوألا مقدابع عم مهكأب

 «بصتنلاب "هرض'"و "هتمحر"و «نيونتلاب "تاكسمم"و "تافشاك" أرق هنإف ؛ورمع يبأ ريغ عبسلا ةءارق يف يأ :ةءارق فو
 كديب مهاده سيل :ئعملاو .25 هل ةيلست اذه :ليكوب مهيلع تنأ امو (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا نتم ف ررقملا وهف

 نم هيلع مه ام ىلع مهانيقبأ انئش إو ءمهانيده انئش نإف ءانديب وه امعإو هيلع مهربخبو مهرهقت نح كتاامض يف الو

 (يواصلا ةيشاح) .لالضلا



 اًهِماَنَم ىنْتُْمَت ْرَل ىتلآ قوتيو اَهِتْوَم َنيَح سسفنألا قَوَعَي هلا .ىدحلا ىلع مهربجتف
 لجا ىلإ ىرخألا لسّريَو تملا اًهيلع ىضق ىتلا كلسميف مونلا تقو اهافوتي يا ر 6 محا جادو ءدص و لالا ف ريالا رك 0 دج اة و و : 5 "0 ٍ

 م

 فاالخع عةايحلا سفن اهودب ىقبت قييستلا سفن ةلسرملاو ءاّهوم تقو تأ سم 2 ٍِك

 2220050005 2 تروُركفَتَي مْؤقل تالالد ٍِتّيآأل روكذملا كد ىف ّنإ سكعلا

 رمزلا ةروس ١" نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 هللا :لإ سفنألا ىفوتي هللا (نيلامكلا ريسفت) .يفنلا باوج ف بوضنم ؛هاركإلا ئيعمب رابجإلاو ءربحلا نم :مهربجتف
 اهيلع ىضق ىلا سفنلاو «دسجلا نع كسميف اهمانم يف تمت مل يلا قوتيو ءاهداسحأ توم نيح حاورألا ضبقي

 تمت مل ّيلاو اقوم نيح سفنألا قوتي هللا" :"يواضيبلا" يو .ىمسم لجأ ىلإ دسجلا ىلإ ئرخألا لسريو :توملا

 وأ «توملا دنع كلذو ءانطابو ارهاظ امإ اهيف اهفرصتو اهنع اهقلعت عطقي نأب «نادبألا نم اهضبقي يأ "اهمانم يف

 لسريو" :هلوقو .ندبلا ىلإ اهدري الف "توملا اهيلع ىضق يلا كسميو" :هلوقو .مونلا يف وهو ءانطاب ال ارهاظ
 :ض سابع نبا نع يور امو .توملا وه "ىمسم لجأ ىلإ" :هلوقو «ةظقيلا دنع افدب ىلإ ةمئانلا يأ "ىرخألا

 سفنلا امي يلا حورلاو ءزيمتلاو لقعلا امي يلا سفنلاف ءسمشلا عاعش لثم امهنيب ءاحورو اسفن مدآ نبا يف نأ"

 .انركذ امم بيرق "مونلا دنع اهدحو سفنلا قوتيو «توملا دنع نايفوتيف :ةايحلاو

 يه سفنلاف ءحورو سفن مدآ نبا يف' :اث5 سابع نبا نعو .ةايحلا سفن نودب زييمتلا سفن ىقيي الف :خلإ ةلسرملاو
 ءكذ يلع نعو .هحور ضبقي ملو هسفن هللا ضبق دبعلا مان اذإف :ةكرحلاو سفنلا اهب يلا يه جورلاو «زييمتلاو لقعلا اهب يلا
 ."ةظحل نم عرسأب هدسج ىلإ حورلا داع مونلا نم هبتنا اذإف ءدسجلا يف هعاعش ىقبيو مونلا دنع حورلا جرخي" :لاق

 «شرعلا ىلإ هحورب جرعي الإ امون ئلتميف ماني ةأرما الو دبع نم ام' :اعوفرم هد يلع نع يناربطلاو مكاحلا جرخأو
 . بذكت ىلا ايؤرلا كلتف «ءشرعلا نود ظقيتسي يذلاو ءقدصت لا ايؤرلا كلتف «ءشرعلا دنع الإ ظقيتسي ال يذلاف

 تاومألا حاورأو ءايحألا حاورأ نأ" :ف# سابع نبا نع ريبح نب ديعس قيرط نم "طسوألا" يف ياربطلا جرخأو

 ىلإ ءايحألا حاورأ لسريو «ىتوملا حاورأ كسميف :مهنيب نولءاستيف هللا ءاش ام اهنم فراعتيف «مانملا يف ىقتلت

 يح هحورب جرع ناسنإلا مان اذإف" :ءادردلا يبأ نع "دهزلا" يف كرابملا نبا جرخأو ."اتايح ةدم ءاضقنا ىلإ اهداسحأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."هيف اه نذؤي مل ابنج ناك نإو ءدوجسلاب اهل نذأ ارهاط مهنم ناك نمف «شرعلا ىلإ اهب ىتؤت
 ناسنإلا ف له فلتحا هنأ ملعاو .ساسحالاو زييمتلا سفن ىقبت ال ةايحلا سفن تبهذ مف يأ :سكعلا فالخب

 ةداعلا هللا ىرجأ يلا ةظقيلا حور :امهادحإ ؛ناحور وأ -قيقحتلا وهو اهفاصوأ رابتعاب ددعتلاو - ةدحاو حور

 .تامانملا حورلا كلت تأرو «ناسنإلا مان هنم تجرح اذإف ءاظقيتم ناسنإلا ناك ءدسجلا يف تناك اذإ اهأب

 تعجر اذإف «تام هتقراف اذإف ءايح ناك دسجلا يف تناك اذإ اهنأب ةداعلا هللا ىرحأ يلا ةايحلا حور :ىرخألاو

 (يواصلا ةيشاح) .نيلوقلل لمتحم رسفملا مالك و ؛يبح هيلإ



 رمزلا ةروس 7 ش ل نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 لبمأ .كلذ ف اوركفتي مل شيرقو ؛ثعبلا ىلع رداق كلذ ىلع رداقلا نأ نوملعيف
 لَو نوعفشي أ مهل لك مهمعزب هللا دنع َءآَعَفُش ةهلآ مانصألا يأ ِهّلأ نوُد نِم ْأوُدْححَأ

 مفودبعت مكنأ مت لفتت و اهريغو ةعاقشلا ئه اعيش وك ل أرواح

 هنذإب الإ دحأ عفشي الف ءاهه صتخم وه يأ عيب عَ هَ هِي لق .ال ؟كلذ ريغ الو
 ائيش لقعت ال تادامح مهنأل

 راد 7

 دود يأ دا هللا يد اَذِإَو 4 وا هيلا .ضدألاو تومشلا كلن هل

 َنيِذا رك اَذِإَو ةَرجآألاب تروثرؤل ا ني ول بشيقلاو. ترق ةوامِشلأا يدللا

 نا 9 ةب ريشي ييلامكلا ريسفت) .ةزمها دعب ردقملا "”نوعفشي' لماعلاو «لاخحلل واولا] | ولو نوعفشيأ

 مدعو مهكلم مدع ريدفت ةلاح ِق نوعفشيأ يأ ؛هلعاف نم لاح "اوناك ل :هلوقو .فوذح ةزمها لوخ دم

 نعم ةيئاجفلا "اذإ"و ةيطرشلا "اذإ" يف لماعلا :مه اذإ .اضحم تادامج مهنأل ؛ائيش نولقعي الو نوردقي ال يأ :ال

 نأ ؛لحأو لماعب نيفرظ قلعت همزلي الو :ناشيعتسالا تفو رك لا تقو اوةحجاف يأ عةايا يه ةيسيستما ةأعاقملا

 .ةح ورشو "فاشكلا" ُِق اذك هب لوعفم ةثأ ىلع لب «ةيفرظلا ىلع ابيوصنم سيل ينباثلا

 اذإ' يف لماعلا نأ :ىئاثلا و «ةأجافملا ئيعم وه ةيئاجفلا "اذإ" ف لماعلا نأ :امهتدحأ ؛نيرمأ ىلع قبو كلذو

 هنآل ؛ ةيف رم اميف ةيطرشلا اذإ ْق كاماع باوخلا قى لعفلا نوك حصي أ قل كللذاو «باوجلا وه ةيطرشلا

 ىلإ اورطضاف «هلبق اميف الو فاضملا يف الماع نوكي الف ؛ةيئاجفلا "اذإ" ل هيلإ فاضملا نعم يف نوكي ذئنيح

 خيشلا هراتحخاو «مهضعب هيلإ بهذ امك طرشلا ئبعم اهيف لماعلا ناك اذإ امأو (ةأجافملا ىعم اهيف لماعلا نوك

 .هنع فراص الف ءطرشلا ئيعم اهنمضت دنع يضرلا

 عاشه نبا ةركناو ةيجاحلا نبا ةعبتو :عرشعزلا هب هرقت امن ةأجافملا ئععم هيف لماعلا ةيئاجفلا "اذإ" نأب لوقلاو

 ناك اروكذم «ربخلا وه مهدنع اهيف لماعلاو ؛ةيلوعفملا نع "اذإ'ل جارخإ هنأل ؛يضرلا خيشلا هضتري ملو «نايح وبأو

 ىلعو ,لماعلا ىلإ اهيف ةحاح كاف افرح هوك ريدقت ىلع امأو ءانامز وأ اناكم افرظ هنوك ريدعت ىلع اذهو ءاردقم وأ

 تاقلعتم نم ههبشو نئاكب قلعتي اهدعب يذلا أدتبملا ربحخ نوكي نأ زوجيف -دربملا نع لقن امك- ناكم مسا اًهوك ريدقت
 : نإ ا ع لا 1 ا 58 0 2 خ عه 000
 ءجاحجرلا لاق امك كامز فرظ نوك ريدعت ىلعو (عبسلا ناكملابف عبسلا ادإفه تجرح : وح يمف عةماعلا ف ورظلا

 - «تقولا كلذ يف عبسلا لوضح اذإف يأ ءفاضم ريدقتب اهدعب امع اربخ «عبسلا اذإف :مهوق يف "اذإ" نوكي نأ زوجيف



 رمزلا ةروس ١" نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ِبيَعَلا َمِلَع امهعدبم ضْرْلاَو توم َرطاَ هللا اي نيعم ٌّمُهّللا لق ج29 َنوُرِشَبَعَسَي

 نم (2) َتوُفِلَتح هيف أوُناك ام ىف َكِداَبِعَنْيبْركَحَحَتنَأ دهوش امو باغ ام ةَدبْشلآَو
 ميج ضزألا ىف ام أوُمَلَظ تن نأ َوَلَو .قحلا نم هيف اوفلتخا امل يدها «نيدلا رمأ

 َمَل ام هللا ري مه رهظ يو ١ ةكهفلا غي بلاذقلا وك جري عب أوَدَجْفَل هَعَم دُهَلْغِمَو

 ءهب أوُناك ام مهب لزن َقاَحَو اوبس اًمُناَْيَس ْمُضاَدَبَو .نونظي 2 *» َنوُبستْحم أوُدوُكَي

 202000 قف نا 3 1 فم 3 عم 295 3 82 ,باعلا يأ 2 َنوُءرََبَسي
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 خيشلا لاق اذك «بابلاب عبسلا تقولا كلذ يفف يأ «هدسم داس ريغ كلذل افرظ "اذإ"و ءافوذحم ربخلا نوكي نأ زوجيو -

 (نيلامكلا ريسفت) .هذه "اذإ" عطا -هيف نحن اميف امك- اروكذم ربخلا ناك اذإف اذه ىلعو «يضرلا

 ءارورس بلقلا ئلتمي نأ وه :راشبتسالاو .رورسلا رثأ وهو «رشبلا مههوجو يف رهظيو «نوحرفي يأ :نورشبتسي
 .هكرتب نزحيو هللا ركذب حرفيف نمؤملا امأو «ىلاعت هللا ركذ دنع رفاكلا لاح وه اذه ءهجولا ةرشب هل طسبنت ىح

 ىحوأ .قحلا نكسم نوكي الف ؛هب حرفي الو «هيلإ نكسي الو هللا ركذب سنأي ال هنإف هللا فرعي ال بلق لك نأ ملعاو
 نكست فيكو ؛بر اي :لاق مث ءادجاس هلل رخف ؛"كتيبب كعم نكسن نأ بحتأ !ىسوم اي" :5ع ىسوم ىلإ ىلاعت هلل
 يف امك ؛"يندحو يدبع ئسمتلا ام ثيحو «ينركذ نم سيلج ينأ تملع امأ !ىسوم اي" :لاقف ؟ييب يف يعم
 (نايبلا حور) .هسيلج ناطيشلاف هللا ريغ ركذ نمو ,هسيلج ىلاعت هّللاف هللا ركذ نم نأ ملعف ؛"ةنسحلا دصاقملا'
 نوكتل ؛تدشو «ةلعلا فورح نم اهيرقل ؛ميملا اهنع ضوعو ءاي تفذح هللا اي "مهللا" لصأ نإ نيعي :هللا اي
 دوصقملا وه اذه :يبدها (لمجلا ةيشاح) .مهللا اي0ةلاقي هلق اه عمج ال اذلو ؛هنع ضوعملاك نيفرح ىلع

 ىلإ ءاشت نم يده كنإ «كنذإب قحلا نم هيف فلتحا امل ندها" :درو ام ىلع ةيوبنلا ةوعدلا كلت مامتو ؛ءاعدلاب

 كربتو "لإ تاوامسلا رطاف مهللا" :هلوق هل ىعدتسملا ءاعدلا ريدقت :ييدها (يواصلا ةيشاح) ."ميقتسم طارص

 نم هيف اوفلتخا امل ىندها نوفلتخي" :هلوق ىلإ "تاوامسلا رطاف مهللا" :لوقيف وعدي ناك هنإف 8 يبنلا ظفلب

 (نيلامكلا ريسفت) .مكاحلا هاور ء قحلا
 ةدش نم مهسفنأ هب اودافل ءاهيف ام لثمو اعيمج ضرألا يف ام اوملظ نيذلل نأ ولو :اهانعم :اوملظ نيذلل نأ ولو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهسوفنب اوثدحي ملو ءطق مهفابسح يف نكي مل ام يأ :نوبستحي اونوكي مل ام .ةمايقلا موي باذعلا

 فاضملا ردق نمل ضيرعت هيفو «كلذب 0 يببلا رابخإ دنع هب نوؤزهتسي اوناك يذلا باذعلا نإف :باذعلا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ىلإ ةجاح ال هنأب 'مهئزهل ءازج" :لاقف



 رمزلا ةروس "15 ظ نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 آَمْنِإ َلاَق انِم اماعنإ ٌةَمَعِب هانيطعأ ُهَئْلَوَح اَذإ مث اَناَعَد ص سنجلا َنَنإْلآ َنِسَم اذ

 ٌنكلَو دبعلا اي ىلتبي ةيلب ٌةَئَتف : ةلوقلا يأ م َلَب لهأ هل يبأب هللا نم ملِع َلَع ُهُتيِتو

 نم ٌمِهلَبَق نِم َنيِذَلا اََهاَق َدَق .ناحتماو جاردتسا ليوختلا نأ 2: َنوُمَلَعَي ال ٌمهَرَتْكَأ
 انهي ئعإ" يأ

 تاَكْيَس َمُجباَصَأَف 2 2:نوُيسيكُي اونا ام مدع قغأ آنفا انإ نيضارلا هعوقو كوزاقك ممألا

 اوُبَسك اَم ُتاَقَيس َمُييِصْيَس شيرق يأ ٍاَلْوَنَه نم أوُمَلَظ َنيِذَلآَو اهؤازج يأ اوبك ا
 اَوُمَلْعَي لَو مييغ عمو م نيس مس اوذحت ءانباذع نيتئافب < 0 َنيِجْمُم مه امو

 تابنلا ترثك يأ ردبب مهديدانص لتقو

 ىف َنِإ ءالتبا ءاشي نمل هقيضي ٌُرِدَقَيَو اناحتما ْءآَمَي نم هعسوي َقْزَرلا طسّبي هلل نا
 ا ا اح ص را جت كم 4 ”__ عاد |[ 1 را دج را

 .اوطتقت ال مهسفنا اع اوفّرَسا نيذلا ىِدابِعي لق > َنونِمْؤي موقل تسيل كلل

 "ل نوك ريدقت ىلع اذهو :"هتيتوأ امنإ" :هلوق ف اهيلإ عجارلا ريمضلا ريك لت هيجوت ىل ! ماعنإلاب اهريسفتب ريشي : اماععنا

 ةدئاع ءاهلا لوألا ىلعف ؛ةفاك و . ةلوصوم ' ام" :خل ! هتيتوأ امنا (ن :ءلامكلا رييسفت) . ام ل ءاهلاف ةلوصوم تلعج نإو ةفاك

 يه يناثلا ىلعو ((انحخخيش) حراشلا لاق امك ماعنإلا ن "عل اوك رابتعاب ريك ذتلاو عةمعنلا ىلع ةدئاع يناثلا ىلعو ؛اهيلع

 (لمحجللا ةيشاح) .لاعفألا ىلع لوخدلل اهئيهتل ؛خساونلا فورخلا دعي داذت ىلا يه انأل :"ىيمتسلا" يف امك ةدئاز

 ا ىنأب ئم ملع ىلع وأ :لهأ هل ئأب

 هراتحا امك عةمعنلا ىلإ اهعاجرإ رهاظلاو (ةيهحج و أ وهو «لوقلا ىلإ ريمضلا نوك راتحا :ةل وقلا يأ

 هتيتوأ امنإ" :هلوق يهو «ةروكذملا ةلاقملا يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةمعنلا ظفل وأ ربخلا رابتعاب ثينأتلاو ءيرشخمزلا

 هنأل ؛هلجأل أدتبملا ثينأت غاس «-"ةنتف" نيعأ- اثنؤم ربخلا ناك ال ينعي «ربخلا رابتعاب ريمضلا ثينأتو ."ملع ىلع

 .ةنتف ةمعنلا لب يأ «ةمعنلاب ريمضلا ريسفت هريغ عنصو ؛كتجاح كتءاج ام :مشوقك «هانعم يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلكاشملل ؛ةكيس ةكيسلا ءازج يم" :ليقو «تائيسلل فاضملا ريدقت ىلإ ريشي :اهؤازج يأ

 قلي ىز وأ ككرشأ وأ لتق نم هنأ معزت تنأو كنيد ىلإ وعدت فيك :هيلإ لسرأف «مالسإلا ىلإ هوعدي ةرمح

 و 2 لمعو نمأ 0 تان نم الإ : هلا لزنأف م كلذ 0 أعف انأو ؟باذعلا هل فعاضي ءافاثا
 لاَقف

 ام رفشيو.هب ةلرشي 1 نآ مهي ال هللا نإ ؛ هلا لزنأف ؟كلذ ريغ لهف «هيلع ردقأ آل يلعل ديااش ةووبش اذه : :يشحو

1 

 يق

 < اوف رسأ نويبتْلا يدابع اي لق : هللا لزنأف هي مأ ف رفغيأ ةهبش 5 دعب ينارأ :يشحو ل لاق اق هكءاَشي نمل كلذ ل ود



 وهرلا ةروس 0000 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 اةيعجركذلا ميه هلأ ةَخَك ني اوسأيت ءاهمضب قرقو اهسنفو تونا كب
 7 و وسعي

 مكب ١ وعحرا وينو 2 2 محل ُدوُفَمْلا وه دُهَنِإ يأ .كرشلا "نه بات نل
 نإ ةعنمج مج ترورضمت ل َتاَّذَعْلأ ْمُكَيِتأي نأ لبق نب هَل لمعلا اوصلخأ اوُملسَأَو

 عطس نأ ٍلَبَق نِّي نآرقلا وه مُكَبَر نم مُكَيَلإ لزنأ آَم َنَسْحَأ اُعبَنأو .اوبوتت م
 َلوُقَت نأ لبق هيلإ اوردابف :هنقوب هنايتإ لبق (2) توهم ال َرْسََو ٌةَمعَب ُتاَذَعْل
 221011111111 1 1تتببب7771 2" ييرسح اي ةسك مسدس

 هللا نإ' ' هلوق ئيعمف .ملسأف ءاطرش ىرأ ال نآلا ءمعن : :يشحو لاقف اقف هللا ةّمْحَّر نم اًُطَنقَت ال مهسفن 5 ىلإ

 ىلإ لوكاوم وهف بوتي نأ لبق تام نمو «هبونذ تحمف هتبوت ةسسو باتااثإ ةيرقلاب قأ اعيقع برئاقلا رققي

 .هتمحر و هلضفب ةنحلا هلحدي م عءهبونذ ردقب هبذع ءاش نإو «هنع افعو هل رفغ ءاش نإف ءهيف ىلاعت هللا ةكشم

 يفو .كلذ دعب رفغي مث بذعي هلعلو ءاقلطم رفغي هللا لعلف ؛مئاق باقعلا فوخو «دحاو لك ىلع ةبحاو ةبوتلاف
 ةفاضإ هيلإ مهتفاضإ :اهنمو .مهؤادنو مهيلع هلابقإ :اهنم .ةنسح عايشأ نايبلاو يناعملا عاونأ نم ةيآلا هذه

 روفغلا وه هنإ" :هلوق نم ةلمجلا زاربإ :اهنمو ."هللا نإ" :هلوق يف ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلالا :اهنمو .فيرشت
 (لمجلا ةيشاح) .ةقباسلا ةيآلا اهتنمضت نيتللا نيتفصلا ةداعإبو ءلصفلاو "نإ"ب ةدكؤم "ميحرلا
 يف بيذعتب نيح دعب ولو يأ "اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ" :هلوقو .نيفرسملا عيمج قح يف ماع اذهو :"ريبكلا" فو
 ."دوعسلا ىبأ" نم ءءاشي امثيح هريغبو «ةلمجلا

 ىلع ناتاهو ءبسحو عنمكو «ةطانقو اطنق حرفك طنقو ءاطونق برضو رصنك طنق :'سوماقلا" يف :اوسأيت
 هيلع لديو «ةبوت ريغ نم اهرفغيف باونلا رئاس امأو :مالسالاب :كرشلا نف بنات نإ فكل :نيتغللا :نوب عجبا

 مدع حصي مل ةبوتلاب ديق ول هنأل ؛ ك(ءاَشُي نمل كلذ َنْوُد ام ٌرِفْغَيو هب ب نأ ٌرَمْعَي آل هللا نإ» : ىلاعت هلوق

 لزتأ اما ةارملاف ."نسحأ" ل نايب :نآرقلا وه (نيلامكلا ريسفت) .ةبوتلا دعب روفغم اضيأ هنإف ؛كرشلا ةرفغم

 (نيلامكلا ريشفت) .سنجلل باطخلاو ءاقلطم ةيوامسلا بتكلا ' 'وكيلإ

 ؛ءلوقت نأ ةهارك امهو ءناهجو انهه روهشملاو ."لوقت نأ" ل فاضملا فرظلاو لعفلا ردق :خ ! لبق هيلإ اوردابف

 "قرسح اي" :ارقو بلكتلا اي نم لدم فلآلا أ :2إ ّيرسح اي هلصأ (نيلامكلا ريسفت) .لوقت ال نأل وأ

 .تاف ام ىلع نزحلاو مامتغالا :ةرسحلاو .ضوعملاو ضوعلا نيب عمجلا ىلع "يئاترسح اي"و ؛لصألا ىلع

 :نولوقيف «ةناعتسالا يف افلأ ةيانكلا ءاي لوحي بينرعلا نإف ؛افلأ ءايلا تبلقناف ؛ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضإللاب :ىبرسح

 (نيلامكلا ريسفت) .يرضحاف كناوأ اذه !ةرسحلا اهتيأ اي :نيعملاو ءاتمادن ايو ءاتليو اي



 رمزلا ةروس "10 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 تنك إو يأ «ةليقثلا نم ةففخم نإَو هتعاط يأ ِهَللآ ب ِنَج ىف تطرق ام ْىَلَع نيالا يأ رك

 تيدتهاف يأ عةعاطلاب ىننده هللأ . واول لاو و .هباتك و هنيدب 2 َنيِرِخَّسلآ علل

 رك ىل نأ ْوَل ِباَدَعْلا ىَرَت َنيِح لوقت ْوَأ .هباذع (2) َتيقَتُمْلا نب ُتُحَل
 دق لب :هللا لبق نم هل لاقيف «نينمؤملا مه َنيِدِسَحُمْلاَنِم تروٌكأف ايندلا ىلإ ةعحر

 ناقإلا نع .تربكت َكرربكَْشَسَأَو اب َتَبذَكَف ةيادملا ببس وهو «نآرقلا َتَياَء َكتَءاَج

 1 اق هللا ىلَع أوُبَدك يذلا ىَرَت ِةَسّيِقْلآ َمْوَيَو (2) ةيروقلا تو َتنْكَو امي

 مزاول نم نوكي يذلا ءيشلاو «ءيشلا كلذ بناوج نم بئاج هنأل ؛ابتج يمس بنجلا :يزارلا لاق :هللا بنج يف

 قدير ا سي سوس سابا اساس

 .ةعاطلاو رمألاو قحلا ىلع "ببجلا" ظفل قالظإ نبسح مرج ال ؛هل اعباتو ءىشلل امزال نوكي ام نيبو وضعلا

 هفداريو «ةسوسحملا ةهجلا لصألا يف بنجلا نأل ؛ازاجم ةعاطلا بنجلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :هتعاط يأ

 قلعت ال ةنهدطلا» .«لاعت للاب قل اه ةعاطلا ثألا ةهيحانسب لك قلعت عماج ةهجلاب ةعاطلا تهبشف «بناجلا

 (يواصلا ةيشاح) .اهبحاصب
 .هب حرصم ردصم ىلع لوؤم ردصم فطعف ردصم اهإف ؛"ةرك" ىلع هفطع :امهدحأ ؛ناهجو هبصن ف :حلا نوكأف

 نوكيا لوألا نأ :نيفعرلا نيياقرفلاو.. "ةزك ليشأ ىل' :هلوق نم موهفملا يمتلا باوج ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو

 تحضو. (ئمتملا .لوصح ىلع ابثرتم نوكلا هيف نوكي :ياثلاو .رهيظت نأو, "نأ" رمهضت نأ زويغو نيمس نوكلا هيف

 عاملا ةيشاحإ) "نأ" رمضت نأ

 فيكف ؛تالاقملا كلث نم دحاو يف يفن الو .يفنلا باجيإب ةصتخم "ىلب" ةملك نإ :هريدعت لاوس باوحجب : هل لاقيف

 اهنأل ؛ةيادحلا يفن انمضتم هباوجو "يناده هللا نأ ول" :هلوق ناك امل هنأب باحأف ؟يفنم ريغل اباوج "ىلب" عقت نأ حص

 (لمجلا ةيشاح) .كل ةدشرم "يتايآ كتءاج دق ىلب" :لاقيف "هللا يناده ام" :لاق هنأك عانتمالل

 ةيناقلا ةلاقملا رعت ىلا و: «ضعبي هبطعب رفاكلا مالك لضتيل ؛ةثلاثلا نع رفع و .ةيناثلا هتلاقمل اباوح يأ : هللا لبق نم

 جسرا ىمتي مث «ةيهاو ججحب جتحي مث رسحتي الوأ رفاكلا نإف ؛يدوحولا بيترتلل افلاخم نوكي الغل ؛ةثلاثلا نع

 هللا نأ ولا يهو «ةيناثلا ةلاقملل در ”خلإ ىلب' :هلوق نأ ىلإ ريشي :ةيادها ببس وهو يقاوم ةيشاح) .ايندلا ىلإ

 هنمضت يذلا يفنلل ىلاعت هنم در "كس كتءاج دق ىلب" :ىلاعت هلوقو :"دوعسلا وبأ" لاق ؛"نيقتملا خدم ينل يناده

 (لمجلا ةيشاح) "نسما هللا نأ ول" :لئاقلا لوق



 رمزلا ةروس "1 ا نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ىوأم ىَوْتَم َمْثَهج ىف سبل أو كيف د هيل دلولاو كيرشلا

 َمِهِتراَفَمِب كرشلا اَوَقَنأ َنيِذَل منهج نم هللا ىَجَتُيَو .ىلب ؟ناميإلا نع و تريركتملل

 هلأ 9 تروُنَرَحم خه اَلَو ٌءَوُسلآ َمُهسَمَي ال هيف اولعجي نأب لا نم مهزوف ناك يأ

 ٌديِلاَقَم هل .ءاشي فيك .هيف فرصتم عه ليكو ءْىَش لك ْىلَع ّوهَو . ل لاس قع

 ِتَياَكب أوُرَفَك َنيِذَلاَو امهريغو تابنلاو رطملا نم امهنئازخ حيتافم يأ, ضل ِتوَّمَّسلا

 امو ."خلإ اوقتا نيذلا هللا ىجتيو' :هلوقب لصتم 2 ١ بلا ع تلولوا نآرقلا هّنلأ

 "دبعأ" ب بوصنم "ريغ" مر نولهتجلا امن بع قورمأت هللاَرَيَقْفَأ لق -ضارتعا امهيب

- 0 00 

 ذئيحو «ىلاعت هللا ىلع بذك لك معي ةيآلا رهاظف الإو ءرفكلل يدؤي بذك دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :2! كيرشلا ةبسنب

 (يواصلا ةيشاح) .بذكلاب ثيدحلا ةياورو ؛عرشلا ريغب ءاتفإلاك «ىلاعت هللا ىلع بذكلا دمعتي نمل فيوختو ريذحت اهيفف
 لحم يفو «ةيرصب ةيؤرلا تلعج نإ لوصوملا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ربخو أدتبم نم ةلمج :ةدوسم مههوجو

 تاقلعتم نم امفوك نم رهظأ رصبلا تاقلعتم اهناولأو هوجولا نوك نأل ؛ىلوأ لوألاو «ةيملع تلعج نإ يناثلا لوعفملا
 (لمجلا ةيشاح) .اماقمو ارقم منهج يف مه نأل :لاق هنأك ءمههوجو دادوسال ليلعت خل سيلا" :هلوقو .بلقلا

 يف مهزوف ببسب تلصح ةمايقلا يف ةاجنلا نأ :نيعملا ناكف «ةداعسلا وهو ءزوفلا نم ةلعفم :ةزافملا :مقزافعع

 يبأ" فو ءحراشلا ديؤي ام اذه (ريبكلا ريسفتلا) .اهعضاومو اهتاقوأب زوفلا نع ربعف «تاريخلاو ةعاطلاب ايندلا

 .اصخلم «هنم احب يأ هنم زاف نم امإو .هب رفظ يأ بولطملاب زاف نم امإ ءيميم ردصم :ةزافملا :"دوعسلا

 .ديلقم وأ دالقم عمج ديلاقملا :ديلاقم هل (كرادملا زيسفت) .ةيونثلاو ةلزتعملا ىلع در :خ! ءيش لك قلاخ هللا

 لأس هنأ هذ نامثع نع يورو .ضرألاو تاوامسلا يف ءيش لك يف فرصتلاو نكمتلا ةدش نع ةيانك مالكلاو
 لوح الو هللا رفغتسأو :هدمحبو هللا ناحبسو ؛ربكأ هللاو «هللا الإ هلإ ال اهريسفت" :لاقف ديلاقملا نع دعي يبلا

 هذهف «ريدق ءيش لك ىلع وهو «تيميو ييحي «ريخلا هديب نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه «هللاب الإ ةوق الو

 (يواصلا ةيشاحإ ."هل تحتف اهب ملكت نم ءضرألاو تاوامسلا نئازخ حيتافم تاملكلا

 نأ" لومعم مدقت زوجيو ؛عراضملا عفرو "نأ" فذحف هللا ريغ دبعأ نأ ئورمأتأ يأ :خلإ "دبع" ب بوصنم
 نمو ؛ضارتعا "ينورمأت"و ؛"دبعأ"ب هبصنف فذحلا زوجي مل نم دنع امأ «هعبت نمو يرشخمزلل افالخ هيلع
 نأ ينورمأت" عومجم هنمضتي ام وأ «لوألا يف امك «ضارتعا "ينورمأت"و «"دبعأ"ب امإ هبصنف ميدقتلا زوي مل

 ا



 رمزلا ةروس نيرا نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 َدَقْلَو كفو ماغدإو .نينونبو هو نونب "نأ" ريدقتب "ىورمأت ل لومعملا

 ءاَلَمَع طبخي اضرف دمحم اي َكَك ننزب ناو كلت ني نيل إو كلتلا يبو

 مل رع يم او را اح نجع يل امرت وش 4 وباب امو .كيلع

 ءاهيف نيهجولا دحأ ىلع اهلمع لطب تفذح املف :«ةيردصملا "نأ" رامضإ ىلع قأ] :"ئورمأت"ل لوتعملا

 دبعأ" لوعفم مدق هللا ريغ دبعأ نأب ٍئنورمأتأ :لصألاو يأ [(لمجلا ةيشاح) .هللا ريغ دبعأ نأب ئنورمأتأ :لصألاو
 ةءارق هذهو «ءايلا حتف عم ةففخم يأ :ةدحاو نونب (يواصلا ةيشاح) .تفذحو «هلماع يف لماعلا "نينورمأت" ىلع

 ماغدإب' :هلوقو .ءايلا نوكسو ؛ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا :نينونب رماع نبا أرقو يأ "نينونب
 (لمجلا ةيشاح) .ةعبرأ تنادارتلا ريغ ال ةنكاس ءايلاف هيلعو "كفو" :هلوقو .حتفلاو نوكسلا ءايلا يف زوجي هيلعو

 :هلوقو .عفان

 جب ءايقلالا نم كرشلا عقي فيك :ردقم لاؤس نع باوج وهو «لاحما ضرفو ريدقتلا ليبس ىلع يأ :اضرف

 اذ" معك ري قع للا ىئىضقم ناك :تلق'ث] .قللذ نم مهتمصعل ؛مهمنأ باطخلاب دوصقملا : ليقو ؟ !مهتمصع

 ريمألا اناسك :لاقي امك ,خلإ تكرشأ نئل مهنم دحاو لك ىلإ يحوأ :نيعملا نأب بيجأ ؟باطنخلا دارفإ هحو

 ةلمجو ؛ببس ىلع ببسم فطع :نيرساخلا نم ننوكتلو (يواصلا ةيشاح) .ةلح انم دحاو لك اسك يأ .ةلح

 مسقلا نع. باوج هباوحو ىاثلا مسقلاو اثق شا نقلا وهو ىاثلا مسقلا باوج هيلع فوطعملاو ف وظعملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةدعاقلل ؛"تكرشأ نئل" وهو طرشلا باوج فذحو ."يحوأ دقل" وهو :لوألا

 ثلا ببعات#تديع نإ لي ةماعب رامكلا كرفأ اه دنع هل ةفريدقت قولا طربقلا بار ءاقلا :قيعاقا للا لب

 يضتقي ةيآلا موهفم نإ :تلق نإ :هردق قح هللا اوردق امو (نايبلا حور) .هماقم لوعفملا ميقأو طرشلا فذحف

 األ نم ناحبس :هلوقوا«كتفرعم قح كاتفرع ام كناحبس 55 هلوقأ ىضققمو (هققرعم قد هللا قاوفارعي نيمو نأ

 ةلومحم ةيآلا نأب :بيحأ ؟امهنيب عمجلا فيكف هللا الإ هللا ملعي ال هنأ هتفص نوفضاولا غلبي الو «ةريغ هردق ملعي

 يهو «مهيلع تضرف يلا هتفرعم قح هوفرع نيئمؤملا نأ كش الو ءاهليصحتب فلكملا امب رومأملا ةفرعملا ىلع

 ةفرغم يهو «دابعلا ىلع ضرفت مل يلا ةفرعملا ىلع لومحم ثيدحلاو .تالامكلاب هفضوو صئاقنلا نع ههيزنت

 نأب الإ هللا انفلكي ملو ءكارشإ تاذلا نع ثحبلاو ؛كاردإ كاردإلا نع رجعلا نأ لضحتف .ربدتف :هنكلاو ةقيقحلا

 (يئواصلا ةيشاخنإل ..-.ىلاغتو هئاحبس- هاوس ام ههزتت



 رمزلا ةروس 0 نورشعلاو عبارلا ءزجا

 َمْوَي هفرصتو هكلم يف هل ةضويقه يأ ءْهَمَصْيَف عبسلا يأ :لاح اًعيِمَج ُضَرَألآَو
 مَع َلَعَتَو هتنَحَبُم ةتردقب :قبيِمَير تاعومجم ٌتيوطَم تاَوَّمَصلاَو ةَمَيقلا

 نموسوَمَشْلا ل نم تامّقِعَصف ىلوألا ةخفنلا ٍروّصلآ يف َحِفْنَو .هعم 2 ا

 اود لرخا هيف أ ديف عك امهريغو نادلولاو روحلا ده هلا اشم لإ ضرألا ىف

 هومظع ام يأ «ةلالجلا مسا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو «هربخ "هتضبق"و ءأدتبم :خإ ضرألاو
 راد يف ناك املو ءاهتقيقحب مهتفرعمو اه مقرشابمل ضرألا مدقو ؛ةرهابلا ةردقلا هذهب فوصوم هنأ لاحلاو :هتمظغ
 هوي" :لاق ءانطابو ارهاظ هدحو هلل اهيف رمألاف «ةرخآلا راد نود ةردقلاو ةمظعلاو رهقلاو كلملا يعدي نم ايندلا
 لوعفملا ةيمست ضوبقملا ىلع انهه تقلطأ ؛ضبقلا نم ةرملا :ةضبقلا :هل ةضوبقم يأ (لمجلا ةيشاحإ ."ةمايقلا
 لييختلا ةقيرط ىلع مالكلا يرشخمزلا لعجو .كلملا نع زاحم ةضبقلا نأ ديري ؛هفرصتو هكلم ف يأ ءردصملاب
 (نيلامكلا ريسفت) .ليللا ةل تباش :مهوقك ء«ازاجب الو ةقيقح ةضبقلا رابتعا ريغ نم ليثمتلاو
 بحاض لاق :يوطملا لجسلاك يأ :تاعومجم (نيلامكلا ريسفت) .رشنل دض وه يذلا يطلا نم :تايوطم
 هلالحج هنك ىلع فيقوتلاو ؛هتمظع ريوصت هعومجمو هتلمجب وه امك هتذحأ اذإ مالكلا اذه نم ضرغلاو :"فاشكلا"

 (لمجلا ةيشاح) .فنصملا راشأ هيلإو «زاحب ةهجوأ ةقيقح ةهج ىلإ نيميلاب الو ضبقلاب باهذ ريغ نم ريغ ال
 (نيلامكلا ريسفت) .ةردقلا نع زاحم نيميلا نأ ديري :هتردقب
 ديعس ىبأ ثيدحل «ليربج هعم نوكي هنإ :ليق دقو ؛ةلع لاس وعبروا ف جفا :خإ روصلا يف خفنو
 يح رظنلا ناظحالي .نانرق - امهيديأ ف وأ - اههيديأب روضلا يبحاص نإ : 2ص هللا لوسو لاق :لاق يردخلا

 :ةيألا هله مع ليربح لاس 5 هنأ درو دقو :روحخلا نم م (لمجلا ةيلكاطتا» نيسلا اق: هيلع نبا ةسبربشأ كلارغؤا
 تاقث مهلك ثيدحلا ةاور :هكلي ريثك نبا ظفاحلا لاق .ه©5 ةريره يبأ نع ايندلا يبأ نبا هاور ءءادهشلا مه :لاقف

 (نيلامكلا ريسفت) .لمنلا ةروس يف رم دقو ,«فورعم ريغ هنإف ؛مهنم دحاو الإ
 «ناتيقاب ناتدوجوم ناتقولخم رانلاو ةنحلا يأ امهو : :هحرشو "ةيفسنلا دئاقعلا" يف لاق :امهربغو نادلولاو روحا نم
 لك : ىلاعت هللا ل وق :ليق نإف .( ت07 :ءانسنلا) يادبأ اًهيف َن ريدلاخ# :نيقيرفلا قع يف ىلاعتا ةلوفل ؛امهلهأ في الو

 ةيآ يأ- ةيآلا هذه نأ :بيجأ .اضراعتف الإو ءاضيأ امهلهأ ءانف يطفي (118 كارم لآ) #تْوَملا 5 هلأ
 لآ) توما ةقئاَذ قمت لك 3و 8 يتبق كدهجو 1 كلاَه عيش ل ١ :ىلاعت هلوقل ةرسفم -ءانسنالا

 حيحصلا :ىرخأ هيف خفن مث ."نايبلا حور" نم اصخلم «ضقانت اب اس
 عقوو «قعصلا ةحفن :اهثلاث «ةثالث انأ يبرعلا نبا راتخاو :؛ثعبلا ةخفنو عزفلا ةحفن :ناتخفن تاخفنلا ددع ف
 اوتام اعزف اوعزف يأ «نامزالتم نيرمألا نأل ؛قعصلا ةخفن وه عزفلا ةحفن :نولوألا لاقو ء؛ثيدح يف هب حيرصتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .امهيف ءانثتسالا كارتشاب اولدتساو ؛يبطرقلا هححص ام اذهو «هيف



 رمزلا ةروس 0 نورشعلاو .- ءزجلا

 2 رع لقا

 الورق ا ل ناو لك دصع يللا بةب يتلا نع حوا
 َوهَو هؤازج يأ تَلِمَع ا ام سفن لك َتَيِف .انيش /2) َنوُمَلْظُي ال َمُهَو لدعلا يأ قب
 2 لإ فنعب اَوُرَفَك َنيِذَلاَقيِسَو .دهاش ىلإ جاتحي الف /2 َنوُلَعَفَي ام ُمَلْعَ

 مُكَيأي ملأ [هنَرَح مهل َلاقَو "اذإ" باوج اَهُباوَبَأ تَحِيف اَهَوُءاَج اذ يح ةقرفتم تاعامج

 1 2 نرخ ىدرعتلاو رشح نصف ىإ ل عر م هو للا ل تو ع قوم افع عرج ولا.
 0018 ادده َمكِموي َءاقل َمكْنوُرْدَنَيَو هريع و نارقلا َمُكَيَرِتَياَء جكيلع نولتيزكنم لسُر

 روحلاك تمي مل نم امأو ؛"ىتوملا" :هلوقب هل راشأ امك ءاضيأ اذه يف ظحالم ءانثتسالا :نورظني مايق مه اذإف

 هبصن ىلع يلع نب ديزو ءاربخ 'مايق" عفر ىلع ةماعلاو ."انخخيش" ."خإ نورظني مايق مه اذإف" :هيف لاقي الف
 ءامايق نورظني مش اذإف يأ لاخلا هذه ِق ىماعلا وه ف 2 قورظتو' ربخلا نأ : امش لحسأ «نلاهجو لئنيح هيف و ؛ ال اح

 ةيئاجفلا "اذإ' انلعج اذإو ءامايق نوعومجم وأ نوثوعبم مه اذإف يأ «لاحلا يف لماعلا وه فوذحم ربخلا نأ :يناثلاو

 :25 لاق :ىلجتي (لمجلا ةيشاح) .ردقملا ربخلا امإو "نورظني" امإ لاحلا يف لماعلاف ,مهضعب لاق امك افرح

 (بيطخلا ريسفت) .وحضلا موي ف سمشلا يف نوراضت ال امك :لاقو ءمكبر نورتس

 ؛ في رشن هيلإ هتفاضإ ة «فقوملا ضرأ هب روليف .ةطساو ريغ نم هللا اهقلخي روب رونلاب دارملاو :ءاضقلا لصفل

 يم“ امك «قوقحلا رهظيو عاقبلا نيزي هنأل ؛ارون يي امعإو ءلدعلا روتلاب دارملا *لاقي دقو .هّللا ةفان و هللا تي

 (نيلامكلا ريمسفت) .ةملظ ملظلا

 ديعغض يف نيرخألاو نيلوألا قئالخلا عمجبي هللا نأ كلذو ,ةلابس اذ مه وغلب مه مهمنأ و اوعّديل يأ :نييبلاب ءيجو

 كلذ نع ءايبنألا هللا لايف: ريذلا قم انءاجاام :نولوقيو نوركديف 1 مكتاي لأ :ممألا رافكل لوقي مث ءدحاو

 ةمأب ىتؤيف ءلدهشت دمحم ةمأ :نولوقيف «ةجحلل ةماقإ مك ملعأ وهو ةئيبلا مهأسيف ؛مهانغلب لق اوبدك :ن ول وقيف

 قمآألا هذه ااسصق ةندعب اوناك امثإو اوملع نيآأ نم :ةيضاملا ممألا لوقتف ءاوغلب دق مهفأ مه نودهشيف 6 دمحم

 ىف ؛«تربخأ اميف قداص تنأو لسرلا غيلبتب هيف انتريحعأو ءاباتك انيلع تلرتاو ةلوسرو انيلإا تلسرأ :ل ول وقيف

 رمز ف اهضعب :ةقرفتم تاعامج (لمحلا ةيشاح) .مهقدصب دهشيو مهيك زيف هتمأ د هللا هلأسيف ص دمحم

 (نيل لامكلا ريسفت) .هنع ولخت ال ةعامجلا ذإ ؛توصلا وهو ءرمزلا نم هرمز اهدرفم "اعز" و .صعب



 رمزلاةروس 0 شا نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 أولخ دا ليق 7 نييك لع 4منْهَح ندم أل ي يأ ب اَّذَعْلا ةملك تفَح َنكِدَلَو ْلَب أولاَق

 2 ييقسنكلا رام ىو نقيق هيف دولخلا نيرتق خييهح روج كوتأ
 َتَحَِتْفَو اَهوُءاَج اَذإ َنَمَح ع ةنَجلا ىلإ فطلب مكر ْأَوَقّنا تسلل قيس .منهج

 الاح َرْثَبِط ّمَكِيَلَع ْمَلَس اَيََرَح مه َلاَقَو "دق" ريدقتب لاحلل هيف واولا اَهْبّو

 .اهوخد يأ ,رّدقم "اذإ'" باوجو .اهيف دولخلا نيرّدقم 29 َنيِدِلَخ اَهوُلْخْدََف

 دنع منهج باوبأ حتفو رافكلا قوسو ؛مهل ةمركت مهئيحب لبق باوبألا حتفو مهقْوَسو
 يعل رذقملا "اننرعم" ىلع يطع ىلاقو .مه ةناهإ مهيلإ اه رح ىقبيل ؛مهئيحب
 كبل جرب لرفن اوَبَعَت هنا ضرأ يأ نطرألا اكتّروأو ةصلاب ٌهَدَعَو انقَدَِص ىذلا اا 125 “ع ع 2 دم تت 5 ع ا نيك م

 يت
 ع

 بحاص اهئيجي نأ ىلإ ةقلغم نجسلا باوبأ نأ اهلبق ىلا نود انه واولا ةدايز يف ةمكحلاو :لاحلل هيف واولا

 اراظتنا حتفت اُهإف ؛حرفلاو رورسلا باوبأ فالخب ءاهيف واولا مدع كلذ بسانف هيلع قلغت مث هل حتفتف «ةميرجلا

 نم مترهط يأ "متبط" :هلوقو .هوركم هدعب مكيرتعي ال يأ :خلإ مكيلع مالس (يواصلا ةيشاح) .اهلحدي نمل
 نأ ىلإ هب راشأو «لعافلا نع لوحملا زييمتلا ىلع بوصنم "الاح" :هلوقو .(يواضيبلا ريسفت) .يصاعملا سند
 (لمجلا ةيشاح) .تنسحو مكلاح تباط يأ ,«فوذحم هزييمت "متبط"

 يأر وهو «ةدئاز واولاو "تحتفو" :هلوق :اهدحأ ؛هجوأ ةثالث "اذإ" باوح يف :"نيمسلا" ةرابع :ردقم "اذإ' باوجو

 ؛ةميرجلا بحاص اهئيجي نأ ىلإ ةقلغم نوجسلا باوبأ نأل ؛اهلبق يلا نود واولاب انه ءيج امنإو ءشفحألاو نييفوكلا

 .اهلخدي نمل اراظتنا حتفت اهفإف ؛حرفلاو رورسلا باوبأ فالخب ءاهيف واولا مدع كلذ بسانف ؛هيلع قلغت مث هل حتفتف
 .اهتتزخ مه لاق اهوؤاج اذإ يح يأ ءاضيأ واولا ةدايز ىلع "اهتنرحخ مهل لاقو" :هلوق باوجلا نأ :يناثلاو

 طرشلا تاقلعتم دعب ءيحي هنأ عي :"نيدلاحخ" دعب ردقي نأ هقحو :يرشختزلا لاق ءفوذحم باوجلا نأ :ثلاغلا

 تحتقفو" هلوق نم ةلمجلا نوكتف نيهجولا نيذه ىلعو ءاودعس :دربملا هردقو ءاونأمطا :ريدقتلاو :هيلع فطع ام

 اذكو «ةينامث ةنحلا باوبأ نأل :لاق «"ةينامثلا واو" واولا هذه مهضعب ىمسو .لاحلا ىلع بصن لحم يف "اهباوبأ

 تحتفو اهوؤاح اهوواح اذإ ىح :ةريدقت :ليقو .(١١؟ :فهكلا) د مُهماَو#ل :ىلاعت هلوق يف اولاق

 (لمجلا ةيشاح) .حص كلذلف «لاحلاب هدييقتب ديزي هنكلو ءطرشلا ظفلب باوجلا نأ ئعي ءاهباوبأ



 رفاغ ةروس شي نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 و أد : 0 - 7 3

 20 َنيِلِمدَعْلا رجأ َمُعِنِ ناكم ىلع ناكم اهيف راتخي ال اهلك امنأل ٌءاَشْ ٌتيَح

 9 رغبت هنرع نتاج - نم شعل لوح نِم لاح ب دا رو
 -وى

 .ةكئالملا نم دمحلاب نيقيرفلا رارقتسا متح 2! ميسا هد راعلا

 ةيآ نونامثو سمح نيتيألا 4َنوُلِداَجُي َنيِذّلاِط الإ ةيكيم رفاخ ةوروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 2ع 0 هد

 هكلم يف زيزعلا هربخت هلل َنِم ًادتبم «نآرقلا بّتكلا ٌليزنت .هب هدارمم ملعأ هّللا 7 مح

 ةاكلل ةعلا : 2 320 ِ 35 ا 1 ه1 يت م 5211

 اهيف نأ ىلع ؛هريغ ةنج نم ال «ةعساولا هتنح نم ةدارأ ناكم يأ يف انم دحاو لك أوبتي يأ :ءاشن ثيح

 :ناعون ةنجلا :مالسإلا .ءامكح لاق ."ريبكلا ريسفتلا" يف لاق امك اهدارأو ءاهودراو عنامتي ال ةيونعم تاماقم

 دحاول اطوصحف ةيناحورلا امأو «ةكراشملا لمتحت ال ةينامسجلا تانجلاف «ةيناخورلا تانجلاو ةينامسجلا تانجلا

 ةيوتعم ةنحو ةسوسحم ةسع :ناتدح ةسعا نأ ملعا :هكلي يراقلل ةخنافلا ريسفت يفو .نيرخآل الوصح عنمب. ال

 .هبناوجو ةتفاحب نيفطصم شرعلاب نيطيخم نيقدحم :نيفاح (/نايبلا حور) .اعم امهلقعي لقعلاو

 الإ مهرودص يف نإ ؛مهاتأ ناطلس ريغب هللا تايآ يف نولداجي نيذلا نإ" الإ :لوقي نأ باوضصلا ادي نيدلا الإ

 هسه وي امل افالجحخ «ناتيندملا امه نيتيآلا نيتاه نأل ا ضرالاو تاوامسلا قلخل" ةيناثلا ةيآلا ل : نيالا ...ريك

 :ةيناثلاو «(ه 5 :رفاغ) © ناطلس و هللا تاي ِش ن ولداَحي يذلا نإ :اممل وأ :نيتيالا هامل ةيشاح) .رسفملا

 نع | هنئازح حيتافم :ليقو ملا ءارسأ نم مسا ءازيقا :مح / "لمجلا نم ث(هال :رفاغ) © ضرألاو تاووامسلا قلخلا##

 محاو (نيلامكلا رعايسفل ) .ةعطقم نمح رلا فورح لول و مح و رلا :هنع و ءمظعالا لنا مسا وه نيف سابع نبا نا 2 : ال. ل1 555 200" َّ نب يي اف 4 نا

 لب «نيفصولا نيب مزالت الف «ةبوتلا لوبقو بونذلا وخم نيب نينمؤملل عمجي ىلاعت' هنأ ىلإ :ةراشإ واولاب تأ :بوتلا لباقو

 (يواصلا ةيشاح) .ضعب نود بونذلا ضعب يف ةبوتلا لوبق نكمبو «ةبوت ريغ نم بونذلا وحم نكمي ذإ ؛رياغت امهنيب

 - «هنم طرف ام ىلع مدنلاو هحبقل بنذلا كرت وه :عرشلا يف ةبوتلاو ءايضار ذحألا :لوبقلا :بوتلا لباقو



 رفاغلا ةروس 0 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 نم لكي ماونلا ىلع فوصوم وهو «عساولا ماعنإلا يأ ٍلْوُطلآ ىذ هددشم يأ
 قاَرمِصَمْلا ِهيَلِإ وه ه الإ َهَلِإ ةريخألاك فيرعتلل اهنم قتشملا ةفاضإف .تافصلا هذه

 يق زاب ةكم ابو ْ  أورفك نينا الإ نآرقلا هّللا ِتَي ياَو ف لوف ام حب

 جاع ةنعاف اطياف عراف لفمسو ه ا هعلاع ماقاط يرش هنأ لك تلق "يبقي از اج غرد راو الس

 ةبوتلاف ءاهنع ضارعإلاو ةيصعملا حبق ةيؤر دعب ةرفغملا بلط نع ةرابع :رافغتسالاو .ةدواعملا كرت ىلع ةميزعلاو -

 (نايبلا حور) .تأسأو تبت :هعم لقي مل ام عامجإلاب ةبوت نوكي ال رافغتسالاو «رافغتسالا ىلع ةمدقم
 ىععم امي دصق نإو افيرعت ديفت ال ةيظفل اهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا ةفاضإ نأ :هريرقت لاؤس باوج :هددشم يأ

 ليعف اديدش نأ نعي ؛ةفرعملل اتعن اهلعج زوجي الف «لعافلا مس سا فالخب «نييرصبلا نيب ب كلذ ىف فاللح الب «رارمتسالا

 «لضفلا :حتفلاب لوطلا : لوطلا يذ (يبلج) .ةهبشم ةفص ال لعاف مسا وهف .نذؤم نيعمب '" نيذأ "لك لعفم نئيعع

 ددع لاني ال ام تادارملا نه هب لاني هنأ ؛الوط اضيأ غلا | ييعو «لضفو ةدايز يأ لوط نالف ىلع نالفل :لاقي

 .ماعنإلاو باوثلاب هنأ هللا نم رهاظلاو .ليضفتلاو ةدايزلا :ةغللا يف لوطلاف .نملا :حتفلاب لوطلا (نايبلا حور) .رقفلا
 .قحتسملا باقعلا كرتب لضفلا انهه دارملا نأب نورخآلا رسفو . عساولا ماعنإلا" :حراشلا لاق اذهيو

 0000 1 "لباق"و "شاع يه <يلا ةثالثلا تافصلا نإ :لاقي امع باوج ةرابعلا هذه :خا فوصوم وهو

 نأب رسفملا باحأف ؟ةلالحلا ظفل يه ىلا ةفرعملل تافص تعقو فيكف «افيرعت ديفت ال قتشملا ةفاضإو «تاقتشم

 (غ :ةحتافلا) #نيدلا موي كلامو يف ليق ام هريظنو «ةفاضإلاب فارعت الإو ءماودلا قتشملاب دصقي مل اه كلذ لحم

 .فيرعتلا يف ةيعبتلا هيه لك عشب ةي اال وهو «لادبإ لكلا نأ يأ

 قتشملاو .ماودلا ىلع عيرفت اهعم شل ةشملا ةفاضإف" :هلوقو .اهدعب امو " فاغ' :عبرألا يأ *:تافصلا هذه نم لكب

 ىلإ ةراشإلا "لإ فوصوم وهو" :هلوقب هضرغو ."لوطلا يذ" يهو "ةريحألاك" :هلوقو .لوألا ةثالثلا وه اهنم
 فيكف ءافيرعت كيفقت ري قتلا ةفاضإو ؛تاقتشف ةيالغا ثافضلا ةده نأ :هلصاحو ,ةريغ هب حرض داريإ بأ وج

 (لمجلا ةيشاح) .ةفاضإلاب تفرعت ماودلا امب دصق اذإ اهنأ :باوحلا لصاحو ؟ةفرعملل تافص تعقو

 ؛مهلاهمإ كررغي الو ؛نرحت الف رافك مهنأ تملع اذإ :هريدقت هندقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا :كررغي الف

 مهَأ تملع اذإف :ئيعملاو (لقنتلا :فبلقتلا : دالبلا ف مهبلقت . هك هل ةيلست اذهو بيرق نع نوذوحأم مهإف

 يهو «ةحبرملا تاراجتلل نميلاو ماشلا دالب يف مهبلقتو ءمهايند يف مههلابقإو مهلاهمإ كررغي الف ءرفكلاب مهيلع موكحم

 (يو هاصلا ةيشاح) .اضيأ كك هل ةيلست وهو .ةكم لهأ ل بق يأ :مهلبق تبذك (نايبلا حور) .فيصلاو ءاتشلا ةلحر

 . رش وأ ريخخ نم ( لعفي نأ لبق عيش لعف ىلع يبلقلا .دقع :مهاو .ءاقدلا بتع تدضق يأ ::تيفلا و



 رفاغلا ةروس ماو زوراملاو عياولا عزجلا

 َفيكَف باقطلاب ؟ , ٍمِجيذَحَأَف قَحأ هب اوليزي اوضح ديل لَ أول دج هولتقي هنن

 نألمألا» يأ كلَر ُتَملك َتقَح َكِلاَذَكَو .هعقوم عقاو وه يأ :مهل 2: باقِع َناك

 َنوُلِمَحع َنيِذَلا ."ةملك" نم لدب راَتلأ ٌبَحَصُأ ْمِجنَأ أَورفَك َنيِذَلا لَع 8 مدهَج

 يأ «دمحلل نيسبالم َوِبَر دمحي هربح َنوُحَبَسُي هيلع فطع .ُهَّلَوَح ْنَمَو أدتبم َشَرَعْلا

 هتينادحوب نوقدصي يأ ,مهرئاصبب ىلاعت هب َنوُئِْؤُيَو هدمحبو هللا ناحبس :نولوقي

 عسو يأ امَِعَو َةَمْحَر ءْىَس لك َتَحِسَو اَّبَر :نولوقي أوُنَماَء َنيِذلِل َنوُرِفْعَتَسَيَو ىلاعت

 'ظ5ظ2ظ0ت30آ001151515050511 23”* 501051 98-0 ءيش لك :كملعو ءىق لك كشر

 9 ريشي :مش باقع (د وعسلا يل ريسفت) .ىشألا وعم. لحألا رع لتق وأ بيذعت نم اودارأ ام هد | وبيصيف :ةوذخأيل

 يعي :"كرادملا" يف لاق .هناحبس هنم لدع وهف يأ :هعقوم عقاو .هب اظوفلم "يباقع" :بوقعي أرقو ءفاضملا فذح

 .رارقإلا ىلع مهلمح ىئعم ريرقتلل لعجي دقو ؛قيقحتلاو:تيبثتلا يأ ؛ريرقتلل "فيك" ف ث ماهفتسالا نأ

 (ةرخآلا يف ءالؤمل لصخي ءالؤه لبق نيبذكملل لصحو عقو ام لثم :ىئعملاو كلو تبجو يأ :كبر ةملك تقح

 مهو :"يواضيبلا" ينو :منهج نألمأل يأ (يواصلا ةيشاح) .دمحم اي كتكربب وه امنإ معنلاب ايندلا ف مهماركإو
 .رانلا لهأ نم مهفنأو «ةواقشلاب مهيلع مكحلا

 9 كيش أ "انا :.تاكبقأ مهنأ" :هل وق صوصخت "ةمل ظفلب ديرأ لإ ءلك نم 0 لدن يأ :ةملك نم لدب
١ 

 مهأ" :هلوق ىلع ةلمتشم ئعملا اذه ةملكلا نأ كش الو ."خلإ منهج نآلمأل" :هلوقب ةملكلا ترسف نإ لامتشا

 عا لاح نأ "نورففعم" بل نابي قمع "اهو ةيلوق" و ةءلعص يذلا" ىلع يأ م فطع ."رانلا باحصأ

 (نيلامكلا ريسفت) :لغافلا نع. لووحت زيي اههنم الك نأ ديري ؛عءيش لك كملعو عيش لق تلعب عس و

 نأب .باجأف ؟هبقع هركذ ةدئاف امف «نامبإلاب مهفضو نع غي حيبستلاب مهفصو نإ :لاقي امع باوح :مهرئاصبب

 .هنأشب ءانتعالل هركذف «لوألا يف نكت مل ةدئاف دافأف ءبلقلا فئاظو نم. نامتإلاو ءناسللا فئاظو نم حيبستلا

 امف هب نونمؤي هدمحب نوحبسي نيذلا :هلصاح :هريغو بيطخلا هب حرص لاؤتس باوعح ىلإ ةراشإ :مهرئاصبب

 ,بلقلا فئاظو نم ناميإلاو ؛ناسللا فئاظو نم حيبستلا نأ :باوحلا لصاحو ؟"هب نونمؤيو' :هلوق ةدئاف
 ىلاعت هكاردإ نع نوبوجحم «رئاصبلاب كاردإلا ةبترم يف ةكئالملا نأ ىلإ ةراشإ اضيأو «يناثلا نع ئيغي ال لوألاو

 .لعافلا نع لوحخلا زييمتلا ىلع بوصنم :املعو .ايندلا نطاوم يف اوماد ام رشبلا لاحك «راصبألاب



 رفاغلا ةروس كف  نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 4و ,2) ميجتلا باَذَع َمِهِقَو مالسإلا نيد َكليِبَس ْوُعَبْتاَو كرشلا نم أوُبات َنيِذلِل َرِفْغآَف

 ' فمها ىلع فطع ْحَلَص نّمَو َمُهّتدَعَو ىلا ةماقإ ِنَّدَع ٍتََج َمُهلِخْدأَو اّبَر .رانلا
 ٌريِزَعْلآ َتنأ َكنِإ مهجر مهج زو ٍمهِباَباَ نم "مقدعو" يف وأ "مهلخدأو'

 ةمايقلا موي ٍذَّمَوَي ِتاَّيَّسلآ ٍقت نَّمَو اهباذع يأ باقي "فت .هعنص ف 0 ميكحلا
 رفا ريب"

 لبق ا تووداَتَي أورفك 7 نإ ( ظ 3 ليعلا ةوفلا ف كللاذَو هو دقف

 قيقا مك ايإ هللا تقمل رانلا مهطوخد كن وهسه أ توتقمت مهو قكئالملا

 نينا اَنتَمَأ ار أولاق 29 تروُرفكتف نميإلا ىلإ ايندلا يف ترْوَعَدَت ْذِإ ةكَسفنأ

 3 ةءءءمءء مث ثءم.ءءنثثييييي.ي.تييي.ت.. ؟نيءايحإ نيتنثا اًنتيَيحاَو نيتتامإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ءالؤهو مدعو ىلا تانج يأ :مه .ظفحلا يهو «ةياقو يقي ىقو نم رمأ :مهقو
 :هلوقو .ممي مهرورس متيل ؛ةثالثلا قرفلا ءالؤه مهعم لخدأو ءندع تانح مهلخدأو انبر يأ :خلإ "مهلخدأو" يف

 (لمجلا ةيشاح) .نيمض يناثلا ىلعو ؛حيرص هيلع لاخدإلاب مه ءاعدلا نأل ؛ىلوأ لوألاو "مهدعو يف وأ"
 لخد اذإ درو امل ؛مهاجوز يأ :مهجاوزأو .مهنيعأ رقتو مهرورس متيل ؛ءالؤهو مهلحدأ :ئعملاو :مهدعو

 تنك ينإ :لوقيف ءكلمع اولمعي مل مهفإ :لاقيف ؟ييجوز نيأ ءيدلو نيأ «يمأ نيأ ءيبأ نيأ :لاق ةنحلا نمؤملا
 (يواصلا ةيشاحإ .هتذلو ةرورسل لمكأ ناك ةنحلا يف هلهأب عمتجا اذإف ءمهولحدأ :لاقيف ,مهو يل لمع هع

 :ةمكحلا نع ايلاخ ائيش لعفت ال كتزعو ككلم عم تنأو «بلغي ال يذلا كلملا يأ :ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ
 «ضغبلا :تقملا .مهسفنأ نوضغبي يأ :مهسفنأ نوتقمي مهو (كرادملا ريسفت) .كدعوب يفت نأ كتمكح بجومو

 دلخملا باذعلا نم اوعقو اميف اوعقو ىلا ءوسلاب ةرامألا مهسفنأ منهج يف نوتقمي رافكلاف ."حارصلا" يف اذك

 ."نايبلا حور" يف اذك ؛ضغبلا دشأ افوضغبيو «مهلمانأ نولكأي تح اهيلع نوضغبي يأ ءاهاوه ع ابتاب

 .مويلا مكسفنأ مكتقم نم ربكأ مترفك نيحو ءايندلا يف ةومتبطغأ نيح ىلاعت هللا بضغ ّ :للإ نوعدت ذإ

 يف اتاومأ اوناك :كاحضلاو ةدانقو انك سابع نبا لاق [باطخلا اذهي اوبطوخ نيح ةرفكلا ي |: انعمأ انبز

 :ةمايقلا موي ثعبل مهايحأ مث ءاهنم دب ال ىلا ىلوألا ةتوملا مهتامأ مث ءايندلا يف ىلاعت هللا مهايحأف :مهئابآ بالصأ

 مهيلع ذحأو هرهظ نم اوجرخأ مدآ ةيرذ :"نايبتلا" نع القن يفشاكلا لاقو (بيطخلا ريسفت) .ناتايحو ناتوم امهف
 .ثعبلل اويحأ مث ايندلا يف اوتيمأ مث اويحأف افطن اتاومأ اوناك مث «ىلوأ ةتامإ هذهف ءاوتيمأو قائيملا



 رفاغلا ةروس ش | 0 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ؟قيرط 20 ليبَس نم انبر عيطنل ؛ايندلا ىلإ عوجرلاو رانلا نم ٍجوُرَخ ىإإ لَهَف ثعبلاب

 عد اَذِإ ايندلا يف هنأ ببسب يأ :هنأب هيف متنأ يذلا باذعلا يأ كَل 90 هيفاوخو
 ريتا

 اوقذصتا ًأوتيؤت .كايرش هل لعجي في َكَرَدُي نإو .ةديحرج ٌومُثَرْقَك فَدَحَو هَل
 مُكيرُي ىذلا وه .ميظعلا (2)ٍريبكلا هقلخ ىلع َنعْلآ ِهَلِي مكبيذعت يف ُمكُلاَف كارشإلاب

 نم لإ ظعتي ٌرَكَذَتَي امَو رطملاب اقزر ءايمسكلا يف مك كلْرَتيَو هديحوت لئالد ءِهِتنَياَ

 و كرشلا نمله تريصيتم هودع لاو غذأ .كرشلا نع عجرم ثيل

 رئي يحولا ول 8 هقلاح + شرفا ةنخجا 5 نيل لأ 59
 1 مد 2 ع

 ىمسي نأ حصو ؛مهلاجآ ءاضقنا دنع مهتتامإو ءاتاومأ مهقلح :نينتامإلاب دارملا نأ عي :خ! افطن اوناك مهأل

 مدتيفدلا 5 ليفلا وس ربك ه (ةضوعبلا عسب رغص نم نكاحببش : لوقت نأ حص انيك عةتامإ اتاومأ مهقلخ

 8 4 2 بح ل 2 ل انام 20 اء :هلوق ةيلغ لديو .:ثعبلا كنع عايحاإلاو ىلوألا ءايحاللا

 اوغيمأ :يدسلا لاقو .كاحضلاو ةداتق و د وعسم باف رك سابع نبا هيلع يذلا ح عيحصلا وهاذهو 3 ةرقبلا)

 مومع وأ زاجملاو ةقيقحلا نيب هب عمجلا لوألا ىلع مزليو .ةرخآلا يف اويحأ مث اوتيمأ مث ' بيرق ةاوسا ةيسلا د

 بام كفو ىباثلا , م ليف ةقيقج- امإو ؛لوألا م زليف يزاحت ئموعم امإ ال وأ اتاومأ مهقلخت ةتاماإلا ريسفت نأ ؛كرفشملا

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ وحنو ءاتاومأ مهلعج يعم. ةتامإلا ذخؤي نأب ءزاحا مومع ىلع لمحلاب

 لالا نآل ركن قفش# ةلوأ انإ :ةتاقتيفو هاك ف ادرفتم يأ ءادحتم نعمت لاحللا ىلع بوصنم وه :ةدحو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح اهمامتب ةلمحلاو ءردقم لعفل قلطم لوعفم وأ «ةركنب ةلوؤم الإ ةفرعم نوكت ال

 . صفن لك نع هتاهص ىف هزنه وه يأ ءفوذح ربخخ ةهشم ةفض 'عيفر" نأ ىلإ كلذي راشأ :تافصلا وميظع

 عيفرلاف يي أ :عفار وأ (يواصضلا ةيشاح) .لعافلا مسا نع ةلوحم ةغلابم ةغيص ليعف أ ىلإ هب راق" عفار وأ" :هلوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا رصتقا ريخألا ىلعو ؛عفارلا نيعمب

 يف حورلا نايرسك بولقلا يف يرسي هنأل ؛احور يحولا يمس يخولا ؛هلوقو هلرتي ينأ :خ1 .خورلا يقلي
 - هنم لاح وأ ؛يحولا هب دارملا ءحورلل نايب "هرمأ نم" :هلوقو .نايسنلا 25 يبنلا ىلع أرطي ال ناك اذلو ؛دسجلا



 رفاغلا ةروس ظ 4 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 2 ٍقاَكَتلآ َمْوي سانلا هيلع ىقلملا فّوَحُي َرِذَنُيِل هِداَّبِع َنِم ُءآَشَي نم ىَلَع هلوق يأ
 يس دباعلاو «ضرألاو ءامسلا لهأ يتالعلا ؛ةمايقلا موي ءاهتابثإو ءايلا فذحب

 مكَتِم هللا ىلَع ىف ال مهروبق نم نوجراخ َنوُررَب مه َمَوَي .هيف مولظملاو ملاظلاو
 7 رار 2) ِراَهَقلا دج ولا ِهّلِب هسفن بيجيو ىلاعت ةلوقي مولا كمل ِنَم

 0 22) ٍباَسَِآ ٌعِيِرَس هلل فا مؤهلا لاَ ةييقساتب نط 6 نو
 دع 2 ا

 حورلا يقلي يأ (ةيببسلل "م : يقلياب قلعتم 0 هل ةفص وأ عهرمأ 2 أدتبم وأ اكشان هز وك لاح يأ -

 هب دارملا :ليقو (حراشلا هب هربسف امك ؛لوقلا هب دارملا :ليق ' رمألا"و (دوعسلا 5 ريسفت) م هرمأ ببسي

 (لمجلا ةيشاح) فكم م نبا هيلع امك ءءاضقلا

 :امهيوأ «نيلوعشم بضتي لعتلا اتميواءابكب نم ىلع" هلوقاي "نم" نع ةرابع وهو ؛"رذني" لعاف :هيلع ىقلملا
 اًهابنإو عرثكذ لل :ءايلا فذغ (لمجلا ةيشاح) . "قحاعلا موي' :وهو روك ده : يناثلا و «"سانلا' :هل وقب هردق فودحم

 (يواصلا ةيشاح).قالتلا موي هتيمست ةلع :يقالتل (نيلامكلا ريسفت) .يقالتلا :أرق ثبيح بوقعيو ريثك نبال

 ره جاجحلا نهر كتيتأ : وحن ؛ةيعحالا ةلمجلا نذل فاشضم 'موياو "قكلتلا موي' ره ل :كوزراب 5 هوب

 (نيلامكلا ريسفت ) .لاح وأ رخآ رج "ىفخي ال" :هلوقو

 ءافصفص اعاق ذئموي ضرألا نوكل ؛ءانب وأ ةمكأ وأ لبج نم ءيش مهرتسي ال نورهاظ يأ :مهروبق نم نوجراخ
 (دوعسلا يبأ ريسفتإ .الرغ ةافح هارع لنورشحي :ثيدحلا يف ءاج امك «نوفوشكم ةارع مه اعإو .مهيلع باين الو

 مهنأ ايندلا يف نومموتي اوناك مهنأ «مايألا رئاس يف ءىش هيلع ىفخي ال هلل نأ عم مويلا كلذ صيصخت يف ةمكحلا :ىفخي ال

 .- واب هج .مهوتل هلا اذه 01 اذه و + كاومارلا 8 الثم ناطيحلاب ديا اذإ

 باوح يف عفاو او ها وهو «كقنيح باوجلاو لاؤسلا نم عمي امل ةياكح اذهو :يواضلا لاق . "ايهكيش"

 .خلإ كلملا نمل :لاقي :ليقف ؟ذئنيح نوكي اذا اه :ليق هنأك ردقه لاوس

 رهق يذلا يأ "راهقلا دحاولا هلل" :ةلوقب هسفن بيجي مث ؛هبيجي دخأ ال نيح كلذ ىلاغت هللا لوقي يأ :ىلاعت هلوقي

 نمل :لوقيف دانم يداني :ليقو .مويلا اذه ف كلملا تبث نمل يأ ؛"نمل' لولدمب "مويلا" بصتنيو .توملاب قلخلا
 ف هدحو هل كلملا نأ ررق امل :باسحلا عيرس (كرادملا ريسفت) .راهقلا دحا ولا هللا :رشخلا لهأ هبيجيف ؟عويلا كلملا

 ملظلا نأو ءرشو ريخ نم ايندلا ف تلمعو «تبسك ام ىزحب سفن لك نأ وهو (؛كلذ جئاتن اودع مويلا كلذ

 يف هلك قلخلا بساحيف ءباسح ن ع باسح .ةهلغشي الل هنأل ؛عيطبي ال باسحلا نأو ءديبعلل مق يبا هنأل ؛نومأم

 .ٌسشيبس احلا عرسأ وهو يدحاو تقو



 رفاغلا ةروس ل نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 موي ةهزدنأو .كلذي فيدل ؛ايندلا مايأ نم راه لضضنا ردق يف قلخلا عيمج بساحبي
 را راد رع

 رجاتحلا دبع عدل فاو عفترت ُبولقلا ذإ برق : ليحرلا فزأ نم «ةمايقلا موي ةقزاألا

 افاحبصأ ةلماعم نونلاو ءايلاب عمجلاب تلموع "بولقلا" نم لاح ا نيكد يمل

 :الصأ منه عيفتا ال ذإ ؛فصولل موهفم ال 2: عاَطُي عيِفَش اَلَو بح مح نم َنيِمِلَظلِل ام

 اشرف ارعقش ول أ ئاعفش مه نأ مهمعزا ىلع ءانب موهفم.هل وأ © نيعقاش | نم انل امف#

 2) ُروُدَّصلآ ىف اَمَو مرحم ىلإ رظنلا اهتقراسمب ِنوَعألآ ةكيا هللا يأ ُمَلعَي .اولبقي م

 . - ءاقلاو ءايلاب - ةكم رافك يأ نودبعي َنوُعَدَيَنيِذلأَو قَحْلاِب ضْقَيهّآَو .بولقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .بيرق تآ لك نأل وأ ءىضم ام ىلإ ةبسنلاب اهرقل ؛كلذب تيمس :ةفزآلا موي

 يس يأ :نيمظاك .موقلحلا يهو :ةرجنح عمج : رجانلا . حارصلا' يف اذك «ليحرلا اند يعي :ليحرلا فزأ

 عمج مظاكلا عمج امعإو ءاباحبضصأ ىلع لومحم 3 ولقلا" نم لاح وه :ايهعأر دش :ةبرقلا ملظك نم ؛مهرجانغ

 . ظيغلا شبح :مظكلا :نيمظاك (كرادملا ريسفت) . عاللقملا لاعفأ نم وه يذلا مظكلاب تعب هذ ؛ةريالاسلا

 .ئمعم نوروكذم مهفأل ؛[نفاحيفأ نم وأ ءادعبملا خف لاخلا زيوخت ىلع أدتبملا نه وأ يي أ ةلا بولقلا نم

 (نيل ءلامكلا ريسفت) .ءالقعلا تافص نم وه يذلا مظكلاب اهمصو هنأل وأ :اهاحصأ ةلماعم

 كيري يذلا وهز :هلوق يف "وه" نع رحآ ربح هنأ - رهاظلا وهو - :اهدحأ .هجوأ ةعبرأ هيف :خلإ نيعألا ةنئاخ ملعي
 "وه" رابخأ نم ربخ وه :تلق ؟"نيعألا ةنئاح ملعي" هلوق لصتا مب :تلق نإف :يرشخمزلا لاق :(١*:رفاغ) كهتاَيآ
 لاوحأ كاك درطتسا م "فيلا :هلوقب للع 3 "حورلا ىقلي" نكلو ؛"حورلا يقلي" ل "ويكي يذلا وه :هلوق ف

 مهراذنإب رمأ امل 'مهرذنأو" :هلوقب لصتم هنأ :يناثلا .كوعأ ب نع دعب كلذلف ؛"عاطي عيفش الو" :هلوق ىلإ قالتلا موي

 عيمج ىلع هعالطا ركذ هل عيفش الو هيمحي نم دجي ال م َ اذكلا ةاوسب كار عل ةيسا نم هيف ضرعي امو ةفزالا موي

 اهأ :ثلاثلا .راذنالاب رمألل ليلعتل ةوق يف امنأل ؟امل لحم ال ةلمحلا هذهف اذه ىلعو ءارهجو ارس قلخلا نم ردصي ام

 نيده ىلعو ؛4(١ ”:رفاغ) 4ع يىَش مهتم هللا ىلع فكي ال :هلوقب ةلصتم اهكأ :عبارلا . تاتسيللا عيرسأ ' :هلوقب ةلصتم

 (لمحللا ةيشاح) . .لال ىلع بنت لع قب تركت نأويشلملا قري ايداسب نو نأ لمتحيف نيهجولا

 قار اذإف «هرصب ضغ هباحصأ هيلإ رظن اذإف ةأرملا ىلإ رظني لجرلا :كلذ ةلمج نمو :مرحم ىلإ رظنلا اهتقراسمت

 ءاثلاو عرثك الل ةيتحتلا يأ :ءايلاب (يواضلا ةيشاح) .هرصب ضغ هباحصأ ةيلإ رظن اذإف عرظنلاب سسدت ةلفغ وهم

 (نيلامكلا ريسفت) ."لق" رامضإ وأ ؛تافتلالا ىلع ماشهو عفانل ةيقوفلا



 رفاغلا ةروس م نورشعلاو عبارلا ءرجلا
 را 8

 1 هللا نإ هلل ءاكرش نونوكي فكف نلبي ويطل 1 7 مانضألا منهو فئوُد ني

 5 قك اوُرطَيَف ضرألا ىف أوُرسَي مَلَوُ .مهلاعفأب 2 ٌريِصَبْلا مهلاوقأل ٌعيِمَّسلَآ

 نم سيألا ىاثكا "مكنم'' .:ةءارق فو ةَوُق ختم ٌدَسَأ خه أوثاك ٌمِهِلِتَق نم أوُكاك نين

 .هباذع م 2) ٍقاَو نم ِهَللأ َنِم مُهَل ناك اَمَو َمِهوُنَذِ مهكلهأ ُهّنلآ مهَدَحَأَف روصقو عناصم

 نسلم تارهاظلا تازجعملاب ِتَتَيَبْلاِب 4 1 زينات توا# ريجأب لل

 داهرب 2 يحمل  ر. . ريبم م نَطلُسَو اكينياغب سوم اَئلَسْرَأ َدَقَلَو ع باقعلا ديدش ئوق ,هنإ

2 

 م تق ب ع الاف توقف قسشو تت ومو لإ .رعلظ نب
 0 سا مقا ديا ف 7-0 حي مكاو رمملوددعغ و ر# ع 2 - 3 5 2 حب عاب

 اويَحَتَساَو ددعم أوثماع بريذلا َءاَنَبَأ اولتقا أولاق اندنع نِم قدصلاب قحلاب مهَءاَج

 َىنوُرَذ ُتَرَوَعَرِف َلاَقَو .كاله ب للَص ىف الإ َنيرفكلا ديح اَمَو َمهَءاَسي اوقبتسا
 اي مي علا ل ري يدع سا 5 2 كت الا ها . ها و دس ف ج86
 َلّدَبُي نأ فاخأ نإ يم هعنميل ِمَهَّبَر َعدَيِلَو هلتق نع هنوفكي اوناك مهنأل ىَسوُم َلْثق
 5500 022222222727 رب, ةدابع نم ْمَكحَتِيِ

-_ 

 مل وأ" :لاقف ءايندلا لاوحأب مهفيوختب هفدرأ 5-ئ لاوحأب رافكلا فير يب جلاب الل ل :2إ اوريسي ملوأ

 ؟مهلبق نم. اوربتعيف ضرألا يف اوريسي ملو اولفغأ يأ :يعملاو .هريغ لاحب ربتعا نم لقاعلا 5 ؛ ...اوريسي
 باوج "خلإ اوناك" :هلوقو .ةيلوعفملا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو ءاهمسا "ةبقاع"و ,مدقم "ناك" ربح ”فيكاو

 يف نكامأ يأ :عناصم نم (لمجلا ةيشاح نم رصتخم) .اهربخ "دشأ"و ؛لصفلل ريمضلاو ءاهمسا واولاو ؛«“فيك'
 "راتخملا" فو .جيرهصلاو ةكربلا وحن «ءاملا عمجل عنصي ام "عنصملاو :"حابصملا" يفو .ءاملا اهيف نزخت ضرألا

 .نوصحلا :عناصملاو ؛رطملا ءام هيف عمجي ضوحلاك اهحتفو نونلا مضو ميملا حتفب :ةعنضملا

 يف ةدايزو تي هتيلست اهريغو اهراركت ةمكحو .نوعرف عم ىسوم ةصق ركذ يف عورش :حلإ ىسوم انلسرأ دقلو
 نوراق امأو ؛هموقو نوعرف ركذ ام لئاقل :باذك رحاس اولاقف (يواصلا ةيشاح) .هتمأ نم رفك نم ىلع جاجتحالا

 :نولوقيو يأ :هلتق نع هنوفكي (لمجلا ةيشاح) ."اولتقا اولاق" :هلوق يف لاقي اذكو «بيلغت مالكلا يفف ءكلذ لقي ملف

 (يواضيبلا ريسفت) .ةجحلاب هتضراعم نع تزجع كنأ نظ هتلتق ولو ءرحاس وه لب هفاخت يذلا سيل هنإ



 رفاغلا ةروس م« نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 نع نوع دم مس وس نق َ

 39 َداَسَفْلا ِضَرَألا ىف رهظي نأ و هنوعبتتف

 قرب ٌتبْذُع نإ قللذ عمج لقو هم وقل وسو لاقَو ء( اللا مضو ءاهاو ءايلا حتعب

 نب ا , ماو 208

 َترَوَعَرِف ٍلاَء نم ٌنِمْؤُم لجَر َلاَقَو (2) ٍباَسِحلا ِمَوّيِب ْنِمْؤُي ال ريكتم لك نع مكَبَرَو

 عبس دَقَو هلأ تر لو نأل يأ نأ ًالُجَر َنوُئفَنأ :هَندَميِإ مْ 3ك .همنع نبأ وه :ليق

 ذك ررض يأ 8 يلا نإ ل تارهاظلا تازجعملاب ِتَكَيَمْلاِب

 9 ىرخأ فو «"وأ" :ةءارق فو «هريغو لتق نم :

 000000 َّنِإ ًالجاع باذعلا نم هب ْمُكدِعَي ىلا ضب محبي اقِداَص كي نإ

 2 لا را

 00 ا ا ام ذآ زذ ] ز ز ز ز ز ز ] 6 1 رتعم 2 رانك كرش 6 ةهلا#

 يفو ؛واولا لدب "وأ" :نيقابلل ةءارق فو .رماع نباو عفانو ريثك نباو ورمع يبأل واولاب :خلإ ضرألا يف رهظي نأو
 نم روهمجلا ةءارقو .هلعاف هنأ ىلع «"داسفلا" نم يأ لادلا مضو ءاحلاو ءايلا حتفب :صفح ريغ نييفوكلل ىرخأ

 ؛ىلاعت هالوم ىلإ ىسوم أجتلا امل :نمؤم لجر (نيلامكلا ريسفت) ةيبنع هنأ ىلع "داسفلا" بصنو ؛راهظإلا

 .نوعرف ةأرما ريغو «هريغ نمؤم نوعرف لآ نم نكي مل :ىكف سابع نبا لاق .نيعللا اذه هنع مصاخي نم هل ضيق

 كن نصمعقلا] هب كولَتعَي دعب دقن قياما نإ :ىسول لاق يذلا ننمؤملا ريغو

 ناك :ليقو ."لجر "ل ةفص "نوعرف لآ نم"و .ارس ىسومب نمآ ؛همع نبا هنأ حيحصلا :نوعرف لآ نم
 غصي مل كلذك ناك ول هنأب درو «نوعرف لآ نم هنامإ متكي يأ "متكي" ل ةلص "نوعرف لآ نم"و ءايليئارسإ

 (نيلامكلا ريسفت) ناعمه :ليقو «بيبح.. :ليقو «رثكألاو ن سابغ نبا دنع ليقرح همتا ناكو. :همالك ىلإ وعرف

 ةثأ :باوحجلاف رك وه : ليق إف : داحس" وهو لوعفملا نم نوكت نأ زوجي «ةيلاح ةلمح :تانيبلاب مك ءاج دقو

 لعاف نم الاح نوكي نأ زوجيو ءاهنم لاحلا باصتنا غوس ةركنلاب ءادتبالا غوس ام لكو «ماهفتسالا ربح

 (لمجلا ةيشاح) ."نيمسلا ريسفت" «"لوقي'

 اذهو .ءوسب هل متضرعت نإ اميس ال ؛هضعب مكبيصي نأ نم ّلقأ الف .هلك مكبصي مل نإ يأ :مكدعي يذلا ضعب

 ”الجاع' :هلوقو ءابذاك هنوك ديدرتلا يقش نم مدق كلذلو ؛بصعتلا مدعو فاصنإلا ةياغ نع رداص مالكلا

 ىلع اراصتقا ؛هب مهفوحخم امعإو :ىرخألا باذدعو اهباذعل لماشلا باذعلا قلطم ضعب وه يذلا ايندلا باذع وهو

 ىسوم ىلإ هجوملا مالكلا نم اذه :خإ يدهي ال هللا نإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهدنع الامتحا رهظأ وه ام

 ءاباتك افريسم نوكي الف.كلذك .تاك نمو «تارحعملاب .نايتآلا ىلإ ىسوم قده هللا نإ :هانعم لوألاف:ءنوغرفو

 هثاعدا يف هيناذك :نسوم لثق' ىلع ةمزع قب فرسق قوعرفا نإ ةةانعم قاقلاو «باذك الو .قرسق سيل ىسومف

 (يواصلا ةيشاح) .هفصو اذه نم يدهي ال هللاف ذئئيحو «ةيهولألا



 رفاغلا ةروس 11 ةررضعلاو هند ءزجلا

 بز 8

 لإ ةكيرأآَم ُنْوَعَرِف َلاَق انل -2- ِ . نو اج نإ باير متلتق نإ اتعزالا نأ

 آَمَو ىسوم لتق وهو «يسفن ىلع هب ريشأ امب الإ مكيلع ريشأ ام يأ ئَرْأآَم

 ٌفاَحَأ َنِإ مْوَهَي َنَماَد يذلا َلاَقَو .باوصلا قيرط خو ٍداَعَدلآ لبس لإ :ةيبطأ

 ٍداَعَو حوت موق باد لَثِم .بزح دعب بزح موي يأ 2 باَرَخألآِمْوَي َلْثَ 2 --

 رفك و ةداع ءازج لثم يأ ؛هلبق ا نم لدن لم مِهِدْعَب ْنِم دلو ةيشلو

 لا ا < 5 دع 5 0 يك يق # اس 8 1 ا غ 93

 ٌرميلع فاخا نإ مَوقيَو 22: ٍداَبِعلل املظ ُديِري هلل اَمَو ايندلا يف مهبيذعت نم مكلبق

 ةنحللا باحصأ ءادن هيف رثكي ةمايقلا موي يأ ءاهتابثإو ءايلا فذحب /2: ٍداَمَتلآ َمَوَي

 .كلذ ريغو اهلهأل ةواقشلاو ءاهلهأل ةداعسلاب ءادنلاو ءسكعلابو رانلا باحصأو

 (يواصلا ةيشاح) .لجرلا اذه لتقب هللا سأبل اوضرعتت الو مكرمأ اودسفت الف يأ :لإ مكل موق اي
 ,ىيعملا لآل ريسفت :مكيلع ريشأ ام (يواصلا ةيشاح) .اهلبقي لو ةحيصنلا كلت عمس نأ دعب يأ :نوعرف لاق

 مهضعب رسف دقو .باوصلا نم تملع ام الإ مكملعأ ام يأ "مكيرأ ام" :لاقي نأ ظفللا رهوجل قباطملا ريسفتلاو

 مكنع متكأو ارمأ مكل رهظأ الف يأ "يسفن ىلع هب ريشأ امي الإ مكيلع ريشأ ام" :لالحلا لوقف ءريسفتلا اذهي

 نأل كلذو ءاهمايأ يأ عمجلا نيعع "بارخأآلا موي" نأ .ىلإ اذهب راشأ :خلإ بزح موي (لمجلا ةيشاح) .هريغ

 لثم# :هلوقب ريسفتلا اذه لديو «ةبترتم ةفلتخم مايأ ف اني لزن لب هدخاو غوي ف باذعلا امي لزني مل بازحألا
 يغب مهبقاعي الف يأ :ديزيب هللا اهو (لمدلا ةيشاحإ .دحاو موي. يف اوكلهي ل .ءالؤهو 001 :رفاغ) موق بأ
 ةروس يف ىلاعت هللا هاكح ام وهو :ةمايقلا موي (دوعسلا يبأ ريسفت) .ماقتنا ريغب مهنم ملاظلا كرتي الو «بنذ

 ةّنَحلا ياكم راثلا 2 ميلا ىَداَنَو# 6244 :فارعألا) © راثلا َاَعتَم ةدحلا ناكيسا ىَداَئَول :فارعألا

 نالفو ءادنأ اهيدعن ىقشي ال ةداعس ديعس نالف نب نالف نإ الأ :دانم ىدانف :ةداعسلاب ءادنلاو .(ت٠ :فارغألا)

 لهأ ايو ؛توم الف دولخ !ةنحلا لهأ اي :توملا حبذي نيح ىدانيف «كلذ ريغو ءادبأ اهدعب دعسي ال ةواقش ىقش
 (نيلامكلا ريسفت) .نايب ال دانتلا عوي نع لدب :هوي (نيلامكلا ريسفت) .توم الف دولخ !رانلا
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 3 مقاس ريض هباذع نم ِهّلآ َنِّم مُكَل ام رانلا ىلإ باسحلا فقوم نع َنيِريَدُم

 وهو «ىسوم لبق يأ ُلَبَق نم ُفُّسوُي َمكَءاَج َدَقَلَو 2) ٍداَه نِم مْهَل اَمَق ُهَّللا للْصُي

 نب ميهاربإ نب فسوي وأ .ىسوم نامز ىلإ رمع «ءلوق يف بوقعي نب فسوي
 مي يَ ىف مز اَمَق اّمف تارهاظلا تازجعملاب ِتتَيَبلاب لوق يف بناوناغي نب .سوب

 م

 : ةلوكز ههيشب ياش كفن تب ىنآ ناهوب ريغ نمرتكاو كم © اذإ ْنَيَح يي ك5 8 1

 اودجو الإ راطق اطقألا نم م ارطق نوت الف :نيبراه اوربدأ رانلا ريفز اوعمس اذإ مهأل يأ خا فقوم نع نيربدم

 :هلوقو .لاحلا ىلع بصن لحم يف :خلإ هللا نم مكل ام (يواصلا ةيشاح) .مهفاكم ىلإ اوعجريف ءافوفص ةكئالملا

 نم. لك ىلخ ةفقاز داو :ادقيم ب نأو «يفنلا ىلع هدامتعال ؛راجلاب العاف نوكي نأ زوجي "هضاع نم"

 لآ نمؤم مالك نم اضيأ اذهو :فسوي مكءاج دقلو (لمجلا ةيشاح) ."مصاع"ب قلعتم "هللا نم"و ؛نيريدقتلا

 (يواصلا ةيشاح) .ىسوم مالك نم :ليقو (نيلامكلا ريسفت) ."نايبلا عماج" يف امك «نوعرف

 نوعرف رمع و ءىسوم نامز ىلإ يقبف ءارمعم فسوي لعج يأ ؛ميملا ديدشتو نيعلا مضب :ىسوم ناهز ىلإ رمع
 ؛نايرلا همسا يطبق ىسوم نوعرف نأ :حيحصلاو ؛يفسنلاو يضاقلا هعبتف ءيرشخمزلا ريخألاب حرص دقو ءيقبف

 ىلع مالكلاف «ةنس نيتسو عبرأب ىسوم دلوم لبق فسوي تام هنأو «ديلولا هماو «ةقلامعلا نم فسوي نوعرفو
 هيلع هقفاوي مل "ىسوم ناهز ىلإ رمع" :ةلوق :يواضلا لاقو (نيلامكلا ريسفت) ..ءانبألا ىلإ .ءابآلا لاوجأ ةبسن

 نإف ؛نوعرف نمز ىلإ رمع :لوقي نأ باوصلاف «ةنس ةئام عبرأ ىسومو فسوي نيب نأل ؛نيرسفملا نم دحأ

 .فيعضتلاب ىدعتي مزال وهو ءبرضو رصنو حرف نزوب "رمع"و .ىسوم كردأ نأ لإ رمعو .هكردأ نوعرف

 شاع ىسوم نوعرف وه نوعرف ناك و :"نايبلا حور 9” .نيرسفملا نم هريغ هلقي ا وبقلا اذنه 2" لاممملا"
 اد نسوسوب كسري ذم اةرككم الأ لولا رايس ةلاط ميزا وسر لاس سرع ةوسرتا 019 فلاقومسلاجل لل ع

 ديؤي لوقلا اذهو هم وق ىفإ عجبا ةل نم هيلإ ع ءيمحجا ن 28 ؟عمجو «نوعرفل باطخلا نوكيف ءابيرقثت نوعرف رمع

 ؛طبقلا ىلإ هللا هلسرأ «بوقعي نب فسوي طبس اذه فسويف يأ :ميهاربإ نب فسوي وأ .حراشلل يناثلا لوق

 (يواصلا ةيشاح) .ايبن ةنس نيرشع مهيف ماقأف
 (ىظرقلا ريسفت) . مكفالسأ لاق: نأ "مقلق فلله اذإ قح" .كلش.ق مكفاللسأ لاز اسف يأ :كش ىف متلز امف

 سيلو «هدعب نوتأي نيذلا ءايبنألا بيذكت يف ساسأ مه نوكيل ؛ئمتلاو يهشتلا ليبس ىلع لب يأ :ناهرب ريغ نم

 (نزاخلا ريسفت)  :ةتلاسرب بذكتلا لإ مومضم عهذعب نم ةلاسرل تدك وه اعإو «ءفسوي ةلاسرل اقيدصت كلذ مهوق



 رفاغلا ةروس ظ كر نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 وه نَم هللا َلِضُي مكلالضإ لثم يأَكِلاَذَح هريغو فسويب نيرفاك اولازت نلف يأ
 تيا ف نول تريرذأا .ثانيبلا هب نيداهش اميف كاش عجز ْثاَتْرُم كرشم ٌفرَسُم

 هّللا دنع اّكَقَم ادنبملا ريخت : »+ يناس شح مُهِنَت ناهرب للري ًادتبم هتازجعم هّنلآ

 باق لك ْلَع لالضلاب ُهَّلَأ متخي ُعَبطَي مهالضإ لثم يأ كلل َنك ْأوُنَماَ َنيِِذَلا َدمِعَو

 و .سكعلابو هبحاص رّبكت بلقلا ربكت ىتمو .ةلوداو "بلق" نيونتب م ١ راج ريكَتُم

 ُنَوَعَرِف َلاَقَو .بولقلا مومعل ال «بلقلا عيمج لالضلا مومعل ؛نيتءارقلا ىلع "لك"
 نمؤملا مالك نع اضرعم 1110101

 نتبع رع ا خي ع ا ملئ حقي د” و ص نضل ١ عنخ

 بلبس الا غلتا ىلعل ايلاع ءانب احرص ىإ نبا نيمدهبي

 1 أ ا(

 ع 0# س8
 اه ها ا ا تا'ولم هل اج شا

 هز زال ا 3(

 لب «هقارف ىلع اومدنو ءفسويب نينمؤم اوناك مهفأ ةيآلا رهاظ نم ردابتي امل اعفد اذهب ىتأ :خلإ ارو نلف يأ

 (يواصلا ةيشاح) .يويندلا ههاج يف اعمطو ؛ممهي هتوطس نم افوخ هل مهدايقناو هب ارافك اوناك
 .ايسق رس لك لب ادحاو افرسم ديري اي هنأل ؟عمج وهو (هنه هلادبإ زاجو فارس وه" نم لدب :نولداجي نيدلا

 (بيطخلا ريسفت) ..اونمآ نيذلا دنع اضيأ اتقم ربكو يأ :اونمآ نيذلا دنعو (كرادملا ريسفت)

 أرق 'ربكتم بلق لك ىلع" :هلوق :"نيمسلا" يفو .نيتءارقلا نيب قيفوتلا اذه هضرغ :خ2إ بلقلا ربكت ىتمو

 "تلق ةفاضإب نوقابلاو «هنم نائشان امهأل ؛ربجتلاو ربكتلاب بلقلا فصو ,"بلق" نيوسبا ناوكذ ع نباو ورمع وبأ

 بلق يذ لك ىلع يأ «ىلوألا ةءارقلا يف افاضم.يرشتعزلا رددق دقو .ربكتم صخش بلق' لك يأ «هدعب ام ىلإ
 لحم هيف قبي ملف هئازجأ عيمج أ "بلقلا عيمج لالضلا مومعل" :هلوقو .بلقلا بحاصل تافصلا لعجب «ربكتم

 نم ءاهعضوم نع اه جارخإ عينصلا اذهو ؛بولقلا دارفأ مومعل ال يأ "بولقلا مومعل ال" :هلوقو .ءادتهالا لبقي

 (ةدرفم ةفرعم ىلع تلحد اذإو «دارفألا مومعل نوكت .ةعومجم ةفرعم ىلع وأ اقلطم ةركن ىلع تلحد اذإ اهنأ

 امك ءءازجألا مومعل ال دارفألا مومعل نوكت نأ اهقح ناكف «ةركنلا ىلع تلحد دق انههو ءءازجألا مومعل نوكت

 (لمجلا ةيشاح) .لمأتيلف ؛حراشلا هكلس
 :حرصلا :ليقو ءارصق يأ "احرص يل نبا ناماه اي" :هلوق .هنم الهج وأ :هموق ىلع اهيومت يأ :نوعرف لاقو

 (كرادملا ريسفت) .رهظ اذإ :ءيشلا حرص :لاقي هنمو دعب نإو رظانلا ىلع ىفخي ال يذلا رهاظلا ءانبلا

 ؛حضو مث مهأ اذإ ءيشلا نأ :ميظعتلاو ميخفتلا بابسأ يف راركتلا ةمكحو :يواصلا لاق :تاوامسلا بابسأ

 .هنأش ميظعت ف لخدأ ناك



 رفاغلا ةروس ش 8 ش نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 "نيا" ًاباوح بصتلابو ,"غلبأ" ىلع ًافطع عفرلاب عطف اهيلإ ةلصوملا اهقرسط
 نوعرف لاق ءيريغ اهإ هل نأ يف بدك ىسوم يأ .َغأَل نَِو سوم ِهَلِإ لإ
 ؛ىدهلا قيرط .ليبشلا نع ّدِصَو ِءِهِلَمَع ُءَوُس َنَوَعَرِفِل نإ كل ذك اهيوق كلذ

 - عدلا لاق .راس يه ٍباَبَت ف 3 تت نوعرف كوك انوي اهم داصلا حشفب

 رمْوَقنَي :مدقت 8) ٍقاَشٌّولا ليبَس كده اهفذحو ءايلا تابثإب نوُعبَنا مّوقَي رماه

 لِمَع نَم »ٍراَرقْلا راف ىه ةرجالا نإ لوزي تن عم يَتَّدلَ ةوّيَحْل هذه اَمْنِ

 َكيتلْواف ك يو شل : أرَكَد نّم اًَحلَص َلِمَع ْنَمَو اَهَلِْم الإ ئَرَج الق ةَكْيَس

 اقزر مك تا ِباَسِح ِرّيَغِب ايف َنوُقَرْري سكعلابو ءاخلا حتفو ءايلا مضب َّنِآ .ةةريتدعلو
 نيقالل عولعملا ةنرب

 + عع فام ديوس هي تصتب هعتم هنصصاع تم عامك انام د ف كو ماو ع دمج همم ع ع :ةعبن لاب اعسأو

 لكلا

 :هلوقك ءافلا دعب ةرمضم "نأ"ب

 اخي تستف ناسيلس ىلإ احيسف اقنع يريس قان اي

 0 لوصولاف الإو ىدموق ىلع انسي يأ :اهيومت .تاتيعبس ناتءارقلاو « يججرتلا باوحج يف بوصنم هنإ :ليقو

 نع مهدض نوعرف نأ وع نييفوكلا ريغل :داصلا حتفب 00 ريسفت) .الهاج ناك كني :لافع ءافصلا

 (يواصلا ةيشاحو يواضيبلا ريسفت) .3تلَع ىسوم هب ةارل و .نمؤملا لحررلا وه 4 نأ يذلا 9
 .ليلقتلل نيونتلا نأ ؛ليلق يأ : عتمت :نيقابلل اهفدذحو «لهسو باوشعي و ريثك دبل ىأ :ءايلا تابثاب

 ريسختلا نيا ةوصصل 5 :ءايلا مضب (لمجلا ةيشاحإ .اهنع لوحت الو لاقتنا الف «تابغلا يأ :رارقلا راد يه

 رمألا ءادتبا يف اذهف ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأ نم درو امو يأ :باسح ريغب (نيلامكلا ريسفت) .ديزيو ركب ىأو

 رطحخ الو «تعمس نذأ الو سار نيع ال امن ةدابع ىلع هللا لضفت قايدلعا 3 اذإف ؛لامعألا 0 ةيباتحعا  لثع

 اميعن نومعنتي لب «نمث عفد ىلع فقوتي ال ةنجلا لأ قررف نبأ :ةعبت الب معواضلا ةيعاحو ..رشب بلق ىلع

 ةنه الاب يأ :ةعبت اللب (يعواصلا ةيشاح) .همركو هن ةنحلا لهأ نم هللا انلعج .رثكلا نم ايفاص «للعلا نم ايلاح

 .نحنو ةقشم الي يأ ةبعت الب ةةحاسن يو .قحو



 رفاغلا ةروس ,؟ م 1 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 5-0-5 يت »© 8 ضل ل ريبتلا

 اننأ

 4 »فعلا هرمأ ىلع بلاغلا زيِزَعْلا ىلإ َمَكوُعْدَأ أنو ُملِع فب ىل سيل ام -هب َكِرْسَأَو

 سا د. يذلا ياينطلا نسبا + هدم وملإ نتوكقت امَنَأ سد 5 . بات 0

 هلل ل سو حل 55 آم باذعلا مهياغ اذإ جسيم ع مد رالآ

 ام تم اَكّيَس ُهّللا هئقّوف .مهنيد هتفلاخم هودعوت ال كلذ لاق 20 ٍداَبِعلاِب ريِصَب هَل فنا

 .قرغلا يحب باَذَعْلا موس هعم هموق َنَوَعَرِف ٍلاَعِب لزت قاَححَو لتقلا نم هب أوركَم

 نود ثلاثلاو لوألا ءادنلا يف واولاب ءاج مل :تلق نإف :يرشخمزلا لاق .نمؤملا لحرلا مالك نم وه :يل ام موق ايو
 لوخد عانتما يف همكح هيلع لخادلا يطعأف .هل ريسفتو لمجملل نايب وه مالك يف لحاد يناثلا نأل :تلق ؟قافلا

 ,ةفنأتسم ةلمجلا هذه :رانلا ىلإ يننوعدت (نيمسلا ريسفت) .ةباثملا كلتب سيل مالك ىلع لحادف :ثلاثلا امأو ءواولا

 .رهاظلا وهو «رانلا ىلإ ئنوعدت مكل امو :ريدقتلا نوكي نأ زوجيو ءمهل هئاعد نع هماهفتسا دعب كلذب مهنع ربخأ

 (يواصلا ةيشاح) .لمحم نم لصفم لدب ؛لوألا "ئنوعدت" :هلوق نم لدب اذه :رفكأل يننوعدت
 ةباجتسا مدع بجوو قح يأ «هلعاف "هيلإ ٍينوعدت امنأ" :هلوقو .بحوو قح نيعمب ضام لعف 'مرج" :مرج ال
 .قيرفتلا يأ ديدبتلا نم لعف "دب ال" نم "دب" نأ امك «عطقلا وهو «مرحلا نم لعف "مرج" :ليقو .مكتهلا ةوعد

 : راسل" ةرابع امل بسانملاو ؛"اقح'"ب اهرسف ثيح «حراشلا ةرابع بساني ال اذهو (دوعسلا يب أ ريمسفلا]

 كلذ ىلع ترجف :"ةلاخم ال"و "دبال" ةلزنمب لصألا يف تناك ةملك يه :ءارفلا لاق "مرج ال" :مهوقو :اهصنو

 مسَقلا نع امي باجي امك ماللاب هنع باجي كلذلف ؛"امح" ةلزنمب تراصو ؛مسقلا ئعم ىلإ تلوحت ىح ترثكو

 (لمجلا ةيشاح) .كنيتآل مرج ال :نولوقي مهارت الأ
 :يواصلا لاق .ةلكاشملاو ةيببسلا ةقالعل ؛ةوعدلاب ةباجتسالا نع زوجتلا وأ فاضملا رامضإ ىلع :ةوعد ةباجتسا

 ,ةيبوبرلا يعّدت ال مانصألا نأل ؛هتدابع ىلإ ةوعد هل تسيل :ىيعملا :ليقو .ىرخأ الو ايند ِث اهل ةعافش ال هانعم
 نوعرف لسرأف «لبج ىلإ ابراه رفف يأ :هودعوت امل .اهدابع نم أربتت ةرخآلا فو ءاهسفن ةدابع ىلإ وعدت الو
 هلتقف ءابراه مهضعب عجرو مهضعب عابسلا تلكأف ؛هلوح فوفص شوحولاو يلضي هودجوف «هولتقيل ؛افلأ هفلح

 نمي باذعلا عاونأ قاحلإ نم هب اوم امو ءمهركم دئادش يأ :اوركم ام تائيس (يواصلا ةيشاح) .نوعرف
 (لمجلا ةيشاح) .قرغلا نم 320 ىسوم عم لجرلا كلذ احبو ؛مهفلاح
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 تير ظ

 ةَعاّسلآ ُموُقَت مْوَيَو ءاسعو ًاحابص اًِشَعَو اًوُدُع ام نوقرحي اَبَلَع َوْضَرْعُي ُراَتلآ مث

 دس ةكفالسلل ةمآ نانا رسكو ةرمحلا معقب ةءارق فو روع لا# اي اولا لاقي

 لو وقَيَف راّثلآ ىف زافكلا مضاختي َتروُجآَحَتَي ذإ ركذاَو .منهج باذع 0# ِباَذَعْل

 نوعفاد َروُنْعُم مّثنأ َلَهَف عبات تاعي اعجب يسسو أًوتفَعَضلا
 د

 دق هّللأ ..: كرا آهيف 86 انإ اوريكحتشا تريذلا لاق 3 ا بق اف يللا

 0011 1 0 ا داَيعْلا م

 ضرعغت :قعملاو «ةربخ "اهيلع نوضرعي" ةلمجو ءادتبم "راثلا"و .فناتسم مالك ةنأ ىلإ ةراشإ "مث"ب ىتأ :رانلا  3ه7 ١1١

 ىلع ودغت ذوس ريط فوج يف رافكلا حاورأ نأ نتور.امل:#راثلا ىلع ةعاسلا مايق ىلإ مقوم نيح نم بهحاورأ

 لا "2 اورأ نإ :هشذ دوعسم نبا لاق :امي نوقرحي (يواصلا ةيشاح) .اهضرع كلذف «نيترم موي لك حورتو منهج

 يف خيشلا نبا لاق .مكراد: هذه نوعرف لآ اي :لاقيف :نيترم رانلا ىلع نوضرعي ءدوس ريط فاوجأ يف نوغرف
 نابت حور) .زاربإلاو راهظإلا عمي لب ؛قارحإلاو بيذعتلا ئععم. سيل ضرعلا نأب نذوي اذه :هيشاوح

 نوكي نأ زوجيو «نيترم موي لك رانلا ىلع نوضرعي مهحاورأ نأ :اه#ثذ سابع نبا نع يور اذك :ءاسمو احابص
 كلذ محل :تبفيف نونمؤملا انمأو ءرافكلل ربقلا باذع تابثإ ق لضأ ةيآلا هذهو .ماودلا نع ةيانك "ايشعو اودغ"

 ١ :اهديطق ىلع حيحص دانسإب دمحأ ةهاور ام هيلع لدي ربقلا باذع توبثو «ةيكم ةيآلا نإ :ليق نإف .ةنسلاب

 بادع ال :لاقو .دوهي بذك ل هنإ و 8 ةنغ ةتلأسف :ريقلا .باذع نم ةشئاع ديعت تناك ةنيدملا يف ةيدوهي

 .قح هلإف ؛ربقلا باذع نم هللاب اوديعتسا :توص ىلعأب 225 يبا ىدان مايألا ضعب ىضم املف «ةمايقلا موي نود

 نع "ملسم" ىفق «نيتمؤملل ريقلا :باذع.هتبثأ 5 ," ف هاغث امو «راقكلا باذع ىلع تلد ةيآلا نأب بيحا
5 

 :لايل دعب لاق مت ,دوهيلا نتفت امغإ :لاق اطوق 5 م املق ءر روبقلا ف كونتفت , كن :تلاق ةيدوهي نأ :ةشئاع

 (نيلامكلا ريسفت) .ربقلا باذع نم ذيعتسي هدعب مث ءروبقلا يف نونتفتل مكنأ هللا ىحوأ هنأ ترعشأ
 ..رسفللا جرد هيلع و .اولحدا :ةقاسلا موقت موي مش لاقي :هريدعت ف ود و "اولحدا"ل ل ومعم امإ :ةعاسلا هوت موي و

 ا ريسنفلا) باكل دنشأ 1 فاسدا ةكئذاملل رهأ .لاسمالا و م ءاخلا ريسك و

 . نولماح" ئعم نمضي نأ حصيو «ابيصتل بصنف ؛ "نوعفاد" ئعم نمضم "نوتغم" نأ ىلإ كلذب راثشأ :نوعفاد

 (يواصلا ةيشاح ) : اهوست هلل ةفص "رانلا نه و
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 20 ٍباَذَعْلاَنِم موي ردق يأ اّمَوَي هم أوُعْدآ َمكَهَج ةَتَرَحِلِراَدلآ ىف َنيِِّلا َلاَقَو
 ارلاق تارهاطلا تاديستا عولا, سلتا يأ لت ل ( امك ةنزخملا يأ او

 أْوَتَعُد اَمَو :ىلاعت لاق .رفاكلل عفشن ال انإف متنأ أوُعْدلَف أوُلاَق مب انرفكف أ

 ََنُدلآ وَيَا ىف أوَُماَد تيِلاو اَنَلْسُر ٌرِصمَتَل انإ .مادعنا /2) ٍلَّلَص ىف الإ َنيِرِفَكْلآ

 ىلعو «غالبلاب لسرلل نودهشي ةكئالملا مهو ءدهاش عمج (2) ُدَهَشَألأ ُموقَي َمْوَيَ
 ُمُهَلَو اورذتعا ول مهرذع ويف نوبطلا ءايلاو ءاتلاب ٌعفنَي ال َمْوَي .بيذكتلاب رافكلا

 اميئأَم َدَعَلَو ..اهاذع ةّدض يأ هةرسحآلا 29 رادلآ وس : لو ةفحرلا نم دعبلا يأ ُةََحَللَ

 (2) َبّتكلا ىسوم دعب نم لا َىَب اَنَثَرْوأَو تازجعملاو ةاروتلا ئَدُهَلآ ىَسوُم
 اي دضآقا .لوقعلا باسسأل ةركذع هو ببلالا لزأل تطفو ايداع ىذه ,.ةاروتلا

 2-1 ابل ِِفْعَحَسأَو مهنم قلعت 0 تنأو ّقح هئايل وأ رصنب ب هللا َدَعَو ترإ دمح

 عجرركبتإلاو لاوزلا دعب نم وهو َيِبَعلاِبَكْبَر ٍدمَحي اسبلتم لص َحَبَسَو كب

 نأ لمتحيو ءاعيظفتو اليو منهج ركذ يف نأل ؛'اهتنزخلا :لقي مل امإو ءاهلهأ بيذعتب هدب مارق يأ :خل! نيذلا لاقو
 نيلكوملا ةكئالملا لعلف ءمهاغطأو رافكلا يبعأ اهيفو ءرعقلا ةديعب يأ منهج رئب :مهوق نم ءارعق رانلا دعبأ يه منهج

 (كراذلملا ريسفت) .مهنم ةوعدلا بلطب رانلا لهأ مهدمعت اذهلف «ىلاعت هللا نم مهيرق ةدايزل ةوعد بوحأ كئلوأ باذعب
 لوعفم هنم اعيش يأ "باذعلا نم" :هلوق .ةرخآلا يف رام الو ليل ال هنأل ؟هب رسف ؛ءايندلا مايأ نم يأ :موي ردق

 دتشا يأ هيلع مك :"حارصلا" يف لاق .ابضغ وأ ءازهتسا يأ :امكهت (نيلامكلا ريسفت) .ةيضيعبت "نم"و ؛"ففخي
 نب ىي رصن امك ؛مهمامت دعب ولو ةرفكلا نم مهل ماقتنالاو ةجحلاب يأ :انلسر رصنل انإ .هب أره يأ هب مكقو «هبضغ

 (نيلامكلا ريسفت) .لاتقلا يف مهل نوذأملا لسرلاب صاخ وأ يرثكأ مكحلا :ليقو .افلأ نوعبس هب لتق «لتق امل ايركز

 إف 4154 +نارسغ لآ) َكِلُسُر ىلع اَنَدَعَو ام اَنِنآَو اَنيَر امك ؛«دبعتلا ضحم هنم دوصقملا :كبنذل رفغتساو

 عم ١١(4 :ءايبنألا) يوَحْلاِب نكح ٌبَرأص :هلوقكو «هبلطب انرمأ هنإ مث ؛هيف ةهبش ال يرورض ءيشلا كلذ ءاتيإ
 .بابلا اذه يف رخأ لاوقأ نم يدنع لاوقألا نسحأ اذهو «قحلاب الإ مكحي ال هنأ ملعن انأ
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 ناهرب نطل ري نارقلا . هللا ِتنَي ابا 3 رولوقع تودلا نإ .سمخلا تاولصلا

 هيلي مه ام كيلع اولعي نأ عمطو ربكت بح الإ َمِمِروُدُص ىف ام نإ حت
 يف لزنو .مهلاوحأب 2: ٌريِصَبلا مهلاوقأل ٌعيِمَّسلَأ َّوه هن مارب نونا دأب ذِعَتَسآَ

 يهو «ةيناث ةرم ساَكلَأَقلَخ يع ءادعبا رضرألاو ٍتاونَمَشلا قلك :ثيعبلا ىركتم

 نمو ؛ىمعألاك مهف :كلذ 2 َنوُمَلَعَي ال رافك يأ سائلا ٌرتكأ َنِكَلَو ةداعإلا

 ٍتدَحِلّصلآ ْاوُلِمَعَو أوُنَماَ ؟ الو ٌريِصَبلاَو ئَمَعَأْلا ىوَتسَي اَمَو .ريصبلاك هملعي
 ها ع 1 !“

 هه همس مود دال تا ريورك كك ام اليلق 58 ةدايز هيف :- سعلا للون «٠ تتيح وه و

 نسحلا نعو هان سابع نبا نع لقن اذك «هادع ام لوانتي يشعلاو «حبصلا وه راكبإلا نإف :سمخلا تاولصلا

 ناحبس"' :لق :هانعم :ليقو ؛ةيشع ناتعكرو «ةركب ناتعكر ةكمي بجاولا ناك دقو ءرصعلاو رجفلا ةالص نيعم

 (”نلامكلا ريسفت) .ننتق ولا كتيذ ف ةيكحمو هللا

 ميلعت هنم دوصقملاو .مهرش نم : هللاب دعتساف (بيطظخلا ريسفت) هج ايلات يبطتات ناي مه اطول :هيغلابب مه ام

 .قيفحتلا ىلع اهدعب و ةوبنلا لبق ب ونذلا نم موصعم 26 هللا ل وسرف الإو عقللذ ةمألا

 نم ذوعتي نأ هيبن هللا رمأف ؛اذكو اذك عنضيو ؛ضرألا كلميف جرخي ءانم نوكيو «لاحدلا انبحاص.نإ :ةوهيلا تلاق

 نيح نمل :ةيلاعلا يبأ نعو

 .ةيالا هذه يف الإ لاجدلا ىلإ ةراشإ نآرقلا ف سيلو .حيحص لسرم :يطويسلا لاق :متاح يأ نبا هاور «لاجدلا ةنتف

 :لاق «لاجدلا نع ةذاعتسالاب ةيآلا :لاق نمو «ثعبلا راكنإ يف محلادحل در اذهو :ةداعإلا يهو (نيلامكلا ريسفت)

 نم ربكأ ضرألاو تاوامسلا قلخل :ةيلاعلا يأ نعو .ثعبلا راكنإو ةيهولألا ىوعد نم لاحدلا ديهمت لاقمل در اذهف
 (نيلامكلا ريسفت» .نباسلاب ىحقالا طايترا ثايب ديف :خا مهف (نيلامكلا ريسنففت) ..لاخدلا قلخ

 (يواضيبلا ريسفت) .رصبتسملاو لفاغلا وأ (بيطخلا ريسفت) .لهاجلاو لدتسملا يوتسي امو يأ :ريصبلاو ىمعألا يوتسي امو
 : نيلامكلا" يو (لمحلا ةيشاح) .ديكاتلل يأ "ل ةذايز" :هلوق . نسحنلا" ةلباقم يف وه يذلا "ءيسللا الو" يف يأ :هيف

 رفاكلا نأ دوصقملا نأل ؛ةلصلا لوطب لصفلا نم امهنيب امل ؛يفنلل اريكذت "ال" ةملك تديعأ يأ "ال ةدايز هيف" :هلوق

 ءادتبا هنأ نظو ءهنع لهذ امير هيف يفنلا دعي مل ولو هل ةطوت ريصبلل ىمعألا ةاواسم مدع ركذو «نمؤملا يواسي ال

 اركذت نوركذتي يأ ءفوذحم فوضومل ةفص هنأ ىلع قلطم لوعفم "اليلق"و «ةدئاز "ام" :نوركذتت ام اليلق .مالك

 «هعفر ىلوألا ناكف ؛"مهركذت" نع ربح وهو :"اليلق" بصنب خسنلا يف اذكه "اليلق مهركذت يأ" :حراشلا لوقو .اليلق
 (لمجلا ةيشاح) .لمأت ثايلق هن وك لاخغ لصخحي :ريدقتلاو لاح اذه هلعج و ءافودحم ربخلا لع ةيسحن حيحصت نكعو
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 يأ ركل ٌبجتَسا ىنوعدا كس اقَو .امب 2 تنونمؤي ال سانلا ركا نحِيلَو

 ءايلا حتفب َنوُلُخ َدَيَس ٍقَداَبِع ّنَع َنوُربكَتَسَي نذل َنِإ هدعب ام ةئيرقب ءمكبتأ نودبعا

 أفق ليلا كل لَعَج ىلا هللا .نيرغاص م تريرخجاّد ْمُهَج سكعلابو ءاخلا مضو
 لل نع

 ...... ٍلَضَق وُدَآ هللا حر هيف رصبي هنأل ؛يزاجم هيلإ راصبإلا دانسإ اًرِضَبُم زاهتلاَو هيف

 ؛ةيورخألاو ةيويندلا جئاوحلا يف «ىلاعت هللا ىلإ عرضتلاو لاؤسلا :لصألا يف ءاعدلا :خلإ ينوعدا مكبر لاقو

 بجتسأ" :هلوقو .عطقنا اذإ هلعن عسش ىح اهلك هتجاح هبر مكدحأ لأسيل :درو ام هنمو .ةريقحلاو ةليلجلا
 .قدتعااي كيبل هللا لاق بر اي :دبعلا لاقاذإ ةذرو امل ةمقبلط اميف مكبحا يأ "مكل

 زضييادق ”اسبنل نأ دهاشم هنأ عم ؛فلختي ال هدعوو «ةباجإلاب دعو 'مكل بجتسأ" :هلوق نإ :تلق نإ
 ىلع هتيلكب دبعلا لابقإ :اهنم ؛ةباجإلا تفلخت اهضعب فلخت اذإف ءطورش هل ءاعدلا نأب :بيجأ ؟هل باجتسي الو
 لجعتسي ال نأو وحر ةعيطتا ديف 3و الاقأو .ةسافا تكي ةل.نآو.ةدير ريغ هيلق ف لصعال تيمي فاعبلا عفوا
 نأ امإو ءاهلجعي نأ امإف «ةباجإلاب اقيقح ناك طورشلا هذمي ءاعدلا ناك اذإف ءامب انقوم نوكي نأو «ةباحإلا
 ف رمألا هل ضوفيو «ىلاعت هللا وغدي نأ ناسنإلل يغبني يذلاف ذئنيحو ؛ىلاعت هداره ىلع ةباجإلاف ءهل اهرحؤي
 رؤي نأ امإو ءايندلا يف هل لجعي نأ امإف ءهل بيجتسا الإ ءاغدب ىلاعت هللا وعدي لجر نم ام :ذرو اذلو ؛ةباحإلا

 اولاق .لجعتسيل وأ محر ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام ءاعد ام ردقب هبونذ نم هنع رفكي نأ امإو .ةرحآلا يف هل

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .يل باجتسا امف توعد :لوقي :لاق ؟لجعتسي فيكو ؛هللا لوسر
 ةقيقح اههدحأ («نيريسسفت ةيالا 8 نأ لصحتف 0 يدابع نع ناوريكختسي نيذلا نإ" :لوق وهو :ةدعب ام ةنيرقب

 (يواصلا ةيشاح) .لصألا اهفأل ؛ةقيقحلا ةدارإ حصيو «ةنيرقلا دوجول ؛يناثلا رسفملا راتحا ءزاحب يناثلاو
 ,"مكل رفغأ نودحو" :ام5 سابع نبا نعو ص ةيآلا هذه أرقو «ةدابعلا وه ءاعدلا :#تع لاق :خإ َيدابع نع
 (كرادملا ريسفت) ."مكطعأ نولس" :ليقو .ديحوتلاب ةدابعلل مث ةدابعلاب ءاعدلل ريسفت اذهو

 هتردق رهاب ىلع ةلدألا ةلمج نم اذه :خإ لعج يذلا هللا .ركب يبأو ريثك نبال ءلوهجملا ةنز ىلع يأ :سكعلابو
 دانسإ نم «ىلقع يأ :يزاجم (يواصلا ةيشاح) .هلاعفأ هذه نم ةدابع اوك رتت نأ مكنم قيلي ال :لاق هنأك ؛ىلاعت

 نأو «لضفلا ريكنت دارملا نأل ؛لضفتمل وأ لضفمل :لقي مل :خ! لضف وذل (يواصلا ةيشاح) .هنامز ىلإ ءيشلا
 (كرادملا ري ريسفت) .ةفاضإلاب نوكي امنإ كلذو ءلضف هيزاوي ال الضف لعجبي



 رفاغلا ةروس كذب ش نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 هلأ ُمُكِلَذ .نونمؤي الف هللا 2 كيج سائلا ةضعأ كيلو ساكلا لع راد م ربا

 عب 4 نق كوفرصت سكفا م 2 ١ نوكفؤت ن ماذا 2و وه الإ َهَلِإ آل ءْىَس رك ٌقلَخ جك

 ِتَياَبب أوُتاك ريِذَلا كفأ ءالؤه كفأ لثم يأ َكَقْؤُي كلل'َذدك ؟ناهربلا مايق عم
 ويد كاريماارخو كفألا نم

2 

 افهس ًءانب ءامدتلاو اًراَرَق نضَرألا حل َلَعَج ىذُلا هللاآ 229 نودحج هتازجعم
- 

 را دن

 9 ٌراَبَتَف عطرا خيا ٍندوطلا نم مرو ْمُكَووُس نسخ ْمُكصرْوَصو

 ف يرق مو 0 ايسبلم تبا ش

 َتيِدلا ُهَل َنيِصلخم ايا هوُحْداَف وه لإ ةيلإ هل .* حلا وع مو ترويشعلا كمر
 نوُعدَ .تريذلا دب نأ ثييبل ' ىلإ لف تو نمطعلا يبو ب هنا كريبشلا خوف

 تنل كلعأ / دهبي قلم د يجول لئالد تقلا ج اعل باسم اداب

 اونو هاهو ظن عك هولا 8 كاهل 201ج عوضا قالو نعلم هلق 21 ا طظيلخ موقع نك نم

 نارفكل اصيصخت ريركتلا اذه يق نأل ؛سانلا ر مذ رركني ال يح ."مهرتكأ نكلو"' :لقي مل :خلإ سانلا رثكأ نكلو

 :هلوقو «(1 ؛:جحلا) هر فكل ١ ناَسنَأْلا نإ :هلوقك هن وركشي لو هللا | لضف نورفكي نيذلا مع ممفأو من ةفضعبلا

-. 

 اي:نرحت ال :قعملاو ا ةيلست هذه :كفؤي كلذك (كرادملا ريسفت) .(7 4 :ميهاربا) 57 اك ةولط نانا نإ

 راشأو «لوهجم ضام لعف ةزمهلا مضب "نيذلا كفأ" :هلوقو ؛كلذك مهلبق نم لب ءكتمأل ةيصوصخالف ءدمحم
 (يواصلا ةيشاح) .ةبيرغلا ةروصلل اراضحتسا ؛اعراضم هب ىتأو .ءيضاملا نعم. عراضملا نأ ىلإ كلذب

 "+! مكروصو" :هلوقو .نامزلاب قلعتملا هلضفت نايب دعب «ناكملاب قلعتملا ىلاعت هلضفتل نايب :خلإ لعج يذلا هللا

 مكروص يأ «ريوصتلا نيع ناسحإلا نإف ؛ةيريسفت "مكر وص نسحأف" يف ءافلاو ءمهسفنأب قلعتملا هلضفتل نايب

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءاضعألا يببسانتم «ةرشبلا ئداب «ةماقلا يبصتنم مكقلخ ثيح ءريوصت ن

 ليللا يهو :قافآلا لئالد نم ءايشأ ةعبرأو ءديحوت ةلدأ ةلمج نم مدقت اميف ركذ امل اديب بج بو

 انهه ركذ ؛تابيطلا قزرو ةروصلا نسحو ريوصتلا يهو :سفنألا لئالد نم ةثالثلاو ءءامسلاو ضرألاو راهنلاو
 .فاضم فذح ىلع مالكلاف يأ :هنم مدا مكيبأ قلخب (يواصلا ةيشاح) .ءاهتناو ءادتبا سفنألا قل ةيفيك

 (يواصلا ةيشاح) .بارتلا نم ئشان وهو «ءاذغلا ةفطنلا لصأ نأ رابتعاب هرهاظ ىلع مالكلا ءاقبإ حصيو



 رفاغلاةروس 02020202020200 0 يي نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 نيثالث نم كتوق لماكت ْمُكَدْشُ اَوفلبتِل مكيقيي م ًالافطأ ىنعمب ٌداَفِط ْمُكجرحم
 لبق نم قَوَتُي نم مكنِوَو اهرسك و نيشلا مضب اعويش اوثوكتل رعت نيعبرألا ىلإ ةنس

 ادودحم انقو يل * ٌداَجُأاَوْعْلبَِلَو اوشيعتل ؛مكب كلذ لعف ؛ةحوخيشلاو ّدشألا لبق يأ
 ْئَضَف اذإف تتيح م ين يزتازف .نونمؤتف «ديحوتلا لئالد 2 . مي ْمُكَلَعَلَو

 ,"نأ" ريدقتب اهحتفو نونلا مضب © ُنوُكَيَف نك هَل لوقُي اًمَنإَف ءيش داي دارا

 ىف َنوُل د َنيِذْلا ىلإ رت ْرَل .روكذ ذملا لوقلا عم يه يلا ةدارإلا بقع دجوي يأ

 نآرقلا بكلب أوُبَدَك َنيِذْلا .ناميإلا نع
 00 : َنوُفَّرُصُي فيك نأ نآرقلا هللا تيا سا هك دع حا نم 59

 ةلالُس ْنِم َناَسنِإْل اَنقَلَ ْدَقَلَوإ» :هلوق يف نونمؤملا ةروس يف اهلصفو «بتارملا يف انهه لمجأ :خلإ الفط مكجرخمي مث
 امنإ "الافطأ ئعمب' :هلوقو .محللا نع يراعلا مظعلاو ةغضملا :نيتبترم فذح انههف يأ (7١:نونمؤملا) 4نيط نم
 اظفل ٌةدرفم لاحلاف ؛"مكجرخي" يف فاكلا نم لاح "الفط" نإف ؛اهبحاصو لاحلا نيب ةقباطملا لصحتل ؛ ؛عمجلاب هلوأ ةلوأ
 ل َنيِذلا ٍلفطلا وأ : ىلاعت هلوق كلذ نمو «عمدلاو درفملاو ثنؤملاو ركذملا ىلع عقي "لفطلا" ظفل نأل ؛نيعم عمج

 (بيطخلا ريسفت) .ءيش دعب ائيش سبا رخ] ددجي يأ :مكجرخي مث (يواصلا ةيشاح) :(61روقلاز 4 وُرَهظِ
 ."نايبلا حور" يف اذك «ماوعأ ةتس ءاضقنا ىلإ ءاخراص لهتسي نأ ىلإ دلوي ام لوأ نم لفطلا دح :الفط

 ةقلعتم "اوغلبتل" يف ماللا نأ ديري :خلإ مكيقبي .لافطألا يأ ءعمجلا عضوم عضو سنج لفطلا يأ :الافطأ ىنعمب
 يأ «ماللا هب قلعتملا لعفلا ردقي دقو ءردقم لعفل ةردقم ةلع ىلع فطع هنأ ديري :خإ مكب كلذ لعف .فوذحم

 ؛ةردقم ىرخأ ةلع ىلع ةفوطعم «ليلعتلل ماللا :ىمسم الجأ اوغلبتلو (نيلامكلا ريسفت) .اوغلبتل كلذ لعفي
 لعف" :هلوقب هيلإ راشأ امك «ىلاعت هنم ةرداصلا لاعفألا نم مدقت ام وه للعملاو ؛"اوشيعتل" :هلوقب حراشلا اهردق

 امنِإف ءيش داجيإ دارأ اذإف :اذكه ىلإ ةيآلا لحنت نأ اذه ىضتقم :خلإ ةدارإلا بقع (لمحلا ةيشاح) ."مكب كلذ

 .داجيإلا ةعرس نع ةيانك روكذملا لوقلا لعج «هريغ عنص امك ىلوألاف ؛هل ئععم ال اذهو ءدحويف هداجيإ ديري

 ةئيهت الو ةلآ لامعتسا ىلع فقوت ريغ نم ؛هدوجوب ةدارإلا قلعت بقع اعيرس دجو ءيش داحجيإ دارأ اذإف :ئيعملاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةدع

 وأ فوذحم أدتبم ربخ وأ اتعن وأ هل انايب وأ هلبق لوصوملا نم الدب نوكي نأ :هجوأ هيف زوجي :خلإ اوبذك نيذلا
 نوكي نأ زوجيو .ديهمتلل هقبس ةفنأتسم ةلمح "نوملعي فوسف" :هلوقف هجوألا هذه ىلعو ؛مذلا ىلع ابوصنم
 (لمجلا ةيشاح) .حضاو هيف ءافلا لوحعدو ؛"نوملعي فوسف" :هلوق نم ةلمجلا ربخلاو ءأدتبم



 رفاغلا ةروس ١ 4 4 نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 12 فدعا 2 0 : ْ 5 تا ع 0 ع

 2 روماعي كؤوبف ةكع راك مهو «ثعبلاو ديحوتلا نم اًنلَسُر -هب اَنلَسَرَأ اَمِبَو

 ىلع :فطع ُلِسلَشلاَو "اذإ" ىنعق "ذإ" جهقتغأ ف يب ذإ .مهبيذكت ةبوقع

 هربحخخ وأ ءمهلحرأ 5 يأ يف ولج ه ربحت كك وأ عق 6ع انعألا ق ى 5 .نوكتف :''لالغألا'"

 .هودقرب © » تورَجشُير اثلا ىف 0 مث منهج يأ رديستللا ف اذ نوري يآ م ا

 اد أولاق ءانصألا يهو (هعم للا نوفي 2 نو فر تو ل

 ؛ترضحأ مث اهايإ مهقدابع اوركنأ اًميَش ُلَبَق نِم وعدن نكت مل لَب مهارن الف اع اوباغ

ً 
 ش مهف ءيضاملل 2 1 «لايقتسالل " تفقاونس "لأ .وشو ةريعغ هب حرص ردقم لا ومس با وح 9 هراشإ :اذا ىعم ذا

 هللا رابخخأ يف .تاناك امل ةلبقتسملا رومألا نأ الإ ؛"اذإ" نيعمب "ذإ" نأ :باوحلا ريرقتو .سمأ موضأ :كلوق لثم

 أدتبملا ىلإ دئاعلاو :كوبحسي .لابقتسالا ىلع نئيعملاو « يضاملا ىلع لدي ظفلب اهنع ربع ءاٌي اعوطقم ةنقيتم ىلاعت

 .راخلا :ءاملا :ميمحلا :مدهج يأ (نيلامكلا ريسفت) .لسالسلاب يأ "اي نورحي يأ" :هلوقب راشأ هيلإو «فوذحم

 ريخألا ىلع لديو «هانعم ىلع هواقبإ رهاظلاف - ليل انهقأ دع اهجراخت ناك ولو ءاهيف هنوكل ؛مدهجج نع عام ئيك

 نوريصي :دهاجم لاق :تودقوي .بحسلا نع رجسلا يحارت داري نأ الإ مهللا ”نورعتسي ناعلا يف مث" :هلوق رهاظ

 .عوقولا ققحتل ؛ يضاملاب ريبعتلا : مش ليف 3 .رانلا دوقو

 لع :دوعسلا وبأ لاق اذلو «نيملاعلا تار ىلع ضرعلاو تااييطلا ماعم ّق ليعي عملا اذهو :اهايا مكدابع اوركنأ

 ائيش اونوكي مل مفأ مويلا انل رهظ امل ؛مقدابعب ائيش دبعن نكن مل انأ انل نيبت لب يأ "انيش لبق نم وعدن نكن مل
 نودتهي ال ثيح «نيرفاكلا هللا لضي عيظفلا لالضلا كلذ لثم يأ .كلذك نكي ملف ائيش هتبسح :كلوقك «هب دتعي

 قو لإ اركدامسل وبلاط ول قح ييعلا نع وهلم عفا مهع لع اهك رانالرخآلا لب موعشم هينا ل

 اراكنإ اذه سيلو .عمسي الو رصيبي الو «عفني الو رضي ءيش ي ءأ © اكيش كيف ماو 2 576 ءيأب

 اله نلغ اقلعم يك واصلا لاقو (لمجلا ريسفت) .ةلطاب تناك مانصألا مكدابع أب فارتعا وش لب 2 ةدابعل

 ؛مانصألا هدابع نم نوؤربتي رمألا لوا ف 5 اذه نإ :- "اعيش لبق نم وعدن نكن , 9 :ىلاعت هلوق يأ- لوقلا

 .مهتملآ مب نرقت نأ لبق ابق اذهو ء"انع اولض" :هلوق نع بارضإ وهف ؛مهعفني هنأ ءاجرل

 هيلا ن هد نس ن وُدِبعَت أهو مكن :ىلاعت هلوق فلاخُي هجولا اذه ىلع ةيالا لمح نإ :لاقي امنع باوج :ترضحأ مث

 مك لرشتو رضخ 5 لو ةربتيو منهتطا مهنع لضت ال وأ مهب تاكو ( هير :ءايبنألا) © نودراو اهل 2 منهج 7-3

 (يواصلا ةيشاح)



 رفاغلا ةروس معه نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 لثم يأَكِلاَدت اهدوقو يأ منهج ُبَصَح هللا ٍنوُد نِم َنوُدْبْعَت اَمَو ْمكنِإل :ىلاعت لاق
 امي باذعلا مُكَلَذ :اضيأ مه لاقيو (2و َنيرِفَكْلا هللا ٌلِضي نييذكملا ءالؤه لالضإ

 :2) َنوُحَرَمَت مك اَميَو ثععببلا راكنإو كارشالا نم ٍقْحْلآِريَعب ب ضرألا ىف تروُحَرفَت رك

 نرش قوت ترقق يف نييك وج ةرقونأ ارلكقلا ..سرفلا ف :قوعسوت

 ,ةمغدم ةيطرشلا "نإ «هيف َكّنَير َمِإَف ّقَح مهباذعب هلا َدَعَو َّنِإَر يصف 2 َنيِركَتْمْل

 نم هب ٌمهُّدِعَت ىِذْلاَض ْعَب هرحخآ دكؤت نونلاو «لعفلا لّوُأ طرشلا نعم دكؤت ةدئاز "ام"و
 اَنيَلِإَف مهبيذعت لبقَكَنيفَوَتَت وأ كاذف يأ ءفوذحم طرشلا باوج و «كتايح يف باذعلا

 اَئلَسْرَأ َدَقَلَو .طقف فوظعملل روكذملا باوجلاف «باذعلا ّدشأ مهذعنف كاز َنوُعَجَرُي

 وهو «قحلا ريغب حرملاو حرفلا نم مكل ناك ام ببسب يأ [حرفلا ةدش وهو حرملا نم] :نوحرمت متنك امبو
 .مودي ال لوحدلا نأل ؛"نيربكتملا , لخشدم سفيف" :لقي م ا ىوثم سئبف (كرادملا ريسفت) .ناثوألا ةدابعو كرشلا

 2ص هيبنل هللا نم ةيلست اذه :قح هللا دعو نإ ربصاف وب ةيشاح) .مذلاب هصخ اذلو ؛ىونملا مودي امنإو

 ؛يبنلل ارصن هنوكل ؛رظنلاب ادعو يمس امنإ :يواصلا لاق "مهياذعب' :هلوقو .هئادعأ ىلع هل رصنلاب نسح دعوو

 (يواصلا ةيشاح) .ديعوو دعو ةقيقحلا ف وهف
 "ام" وهو هيف مغدملا ركذي ملو ؛"نإ" نم لاح "ةمغدم" :هلوقو .رخؤم أدتبم ةيطرشلا "نإ'و ءمدقم ربح :هيف
 اوك لاح :قعملاو «ةدئازلا "ام" نَم لاح "لعفلا لوأ" :ةلوقو .قيلعتلا يأ "طرشلا نيعم دكؤت" :هلوقو .ةدئازلا

 ؛نونلا نم لاح "هرخآ" :هلوقو «حتفلاب دكوملا فذحف "لعفلا دكؤت نونلاو" :هلوقو .طرشلا لعف لوأ يف ةعقاو

 حتفلاب نيدكؤمو «نونلاو "ام" :امهو -رسكلاب- نيدكؤم انه نأ لصحتف «لعفلا رخآ يف ةعقاو افوك لاح يأ

 (يواصلا ةيشاح) .طرشلا لعفو قيلعتلا :امهو

 "كنيرن" باوجو «"كنيفوتن" وهو "فوطعملل" :هلوقو ."نوعجري انيلإف" :ىلاعت هلوق وه يأ :روكذملا باوجلاف

 مبذعن نإ :نيعمج امه اباوج نوكي نأ زوجيو :لاق الإ ءاضيأ "يواضيبلا" يف هلثمو :"كاذف" :هلوقب حراشلا هنيب .ءفوذحم

 .ضرعملا اذه يف عوجرلا ركذب راصتقالا هتدش ىلع لديو «باقعلا دشأ ةرحآلا يف مهيذعن امإف ,مهذعن مل وأ كتايح يف

 ؛تازجعم مهانيتآو ءالسر كلبق انلسرأ دق انإ :هل لوقي ىلاعت هللا نأك دي هل ةيلست اذه :لإ انلسرأ دقلو

 (يواصلا ةيشاح) .ءايبنألا لمشي ام مهي دارملا "السر" :هلوقو .ممهي ّسأتف ءمهاذأ ىلع اوربصو ءمهموق مههداجو

 امل



 رفاغلا ةروس نفك نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 ىلاعت هنأ يور كَايلَع نمُّسفت هل نم مهتيو كابلغ اًنَعَسَف نم مهني البق نم الش
 نم يبن فالآ ةعبرأو «ليئارسإ نب نم يبن فالآ ةعبرأ :ين فالآ ةينامث ثعب

 نوبوبرم ديبع مهأل هلآ ِنْذإِب اّلِإ ِةَياَِب َوأَي نأ مهنم ٍلوُسَرِل ناك اًمَو سانلا رئاس
 َرِسَْحَو قحلاب اهيِبَذَكُمَو لسرلا نيب َىِضَق رافكلا ىلع باذعلا لوزنب ِهَّلآ ٌر مأ َءآَج اًذِإَ
 لك يف نورساخ مهو «سانلل نارسخلاو ءاضقلا رهظ يأ مجو تروُلِطَبُْملا كلاته

 2/1711 ]1 ]ز ]ز ز]ز] ]1 ] ١] + تاس اهو هوس سمد هقيكت سمت دم مو هموم واللا" لك كا

 هصقن مل يقابلاو ءنورشعو ةسمخ مهو «نآرقلا يف مهرابخأو مهصصق كل انركذ يأ :كيلع انصصق نم مهنم

 حرش" يفو ."ليق'"ب فاشكلا بحاصو يواضيبلا هنع ربع :خلإ ىلاعت هنأ يور (لمجلا ةيشاح) .هيف كيلع
 فلأ ةثام" :لاقف ؟ءايبنألا ددنع مك :اتفع هللا .لوسرل تلق :لاق هنأ هذ يرافغلا رذ يبأ نع ينور :"دصاقملا

 مه 'يناعملا نيع' يلو .ايبل لورشعو عبست مهو كب كان ربخأ نم مهنمو :يفشاكلا 2 "الأ ل ةورشعو ةعبرأو

 كف رذ يبأ نع دمحأ مامإلا نع انيور ام حيحصلاو :يبيطلا لاق :يبن فالآ ةينامت (نايبلا حور) .رشع ةينامث

 ةثام ثالث كلذ نم لسرلا ءافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام :لاق ؟ءايبتألا ةدع.مك هللا لوسر. اي :تلق :لاق

 (لمدألا ةينقاحإ ,ًاريفغ انع ءرشع ةسنفعو

 ! ناك امو .لسرلا نم اريثك انلسرأ دق انأ نعي ءادانع تايآلا م وجال بارع انج :خلإ لوسرل ناك امو

 .اك .ةايقلا ٌّق نذأيو هللا ءابكي نأ الإ هنوح رتقت امث ةياب يأ نأب .ل ىل نيأ نمف هللا نذإب الإ ةيآب أي نأ مهم

 شرع ىلع در انهو .هديس.نذإي الإ رماب يآي انا عيطتنس ال كولمملاو :ةوكولمب يأ :قويوبرم (كرادملا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) .ءارسإلا ةروس يف هليصفت مدقت ام كلذ ريغو ءابهذ افصلا انل لعجا :ُهي يبلل اولاق ثيح
 (لمحلا ةيشاح) .باذعلا لوزنب همكحو هواضق يأ :هللا رهأ ءاج اذإف

 ةيآلا هذه مت يف ةمكحلا :نولطبملا .نامزلل ريعتسا ناكم مسا وهو ؛هللا رمأ ءىحم تقو يأ :كلانه

 نامعإلا ركذ كانهو «ءبسنأ لطابلاب هتلباقم ناكف ءقحلا انه ركذ هنأ "تورفاكلا"ب ةروسلا متحو "نولطبملا"ب

 .ذئموي هروهظ رابتعاب "كلانه" :هلوقب نارسخلا ديق نيعي :رهظ يأ .بسنأ رفكلاب هتلباقم ناكف

 اضقلا نأل ؛ركذ امب لوأ امنإ يأ ."خلإ ءاضقلا رهظ يأ" :هلوقب هركذ يذلا ليوأتلل ليلعت :خلإ نورساخ مهو

 نع ةرابع وه يذلا هللا رمأ ءىحب ىلع امهقيلعت حصي الف «لزألا يف لب كلذ لبق اممهب موكحم نارسخلاو
 (لمحلاا ةيشاح) .ءاضقلا



 منغلاو رقبلاو :رهاظلاو ءانه ةصاخ لبإلا :ليق مستألا كَل لعج ىلا هلل

 فوصلاو ربولاو لسنلاو ٌردلا نم ُعِفَتَم اًهيِف ْمُكَلَو 2 تروُط أَن انبِسَو انْبِم وبكر

 ىلَعَو ربلا يف اًهيَلَعَو دالبلا ىلإ لاقثألا لمح يه ْمَكحِروُدَص ىف َهَجاَح َنِيَلَع أ وفلل
 اوبكرتل هلوق ىلع فطيع
 ىلع ةلادلا هللا ِتَي اد أف ءهعليأ مُكيِرُيَو 2 00 رحبلا ف نفسلا كلفلا

 ىف اوُريِسَي ْمَلَقَأ .هثينأت نم رهشأ يأ ريكذتو «خيبوت ماهفتسا (2: َنوُركبت هتينادحو
 ىف اًراَثاَءَو وُ َدَسَأَو متم رتكأ اوناَك ْمِهلَبَق نم تلا بقع َناَكَف يك اوُرظعَيَف ضر
 1 م اح اًملف كه هوا أوثا# ام مَع ىطأ [َمَق روصقو عناصم نم ٍضْرَألآ

 حرف رزه لبسرلا يأ مهَدنِع امي نافكلا يأ أوحرف تارهاظلا تازجعملا ِتتَيَبلاب

 .باذعلا يأ مج / ل 3 ا نوءرهتسم ب أون ا مهيب عل ل قاحَو هل نيركنم «ءكحضو ءازهتسا
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 .اهلك ةيتآلا عفانملا اهيف دحوت ىلا يه اهنأل ؛رهاظلا وه لوقلا هو «لبإلا يف ماعنألا :ل ايق يأ :ةصاخ لبإلا ليق

 لمح هب دارملا لعل "نولمحت" :هلوقو .ةيضيعبت :ليقو «ةيئادتبا "نم"و «لامجإلا اذهل ليصفت "اهنم اوبكرتل' 58
 ةبسانملا نم كلفلا نيبو اهنيب عمجلا يثو ءبوكرلا نع هلصف ْث رسلا وهو ؛جداوملا يث اهيلع نادلولاو ءاسنلا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .رحبلا نئافس تيم يح «ةماتلا

 يغبني ال عي :خيبوت ماهفتسا (يواصلا ةيشاح) .ةميظع ةيزم هنوكل ؛هلبق امع لمحلا درفأ :خلإ ربلا يف اهيلعو
 ركذملا نيب ةدماجلا ءامسألا يف ةقرفتلا نأل كلذو ,"هللا تايآ ةيأ" :لقي ملف يأ :خ! ريكذتو .اهروهظل ركني نأ

 .فوذحم ىلع ةلحاد ةزمهملا لإ اوريسي ملفأ (يواصلا ةيشاح) .اهماهإل برغأ "يأ" يف يهو «بيرغ ثنؤملاو
 (يواصلا ةيشاح) .يراكنإ ماهفتسالاو «خلإ اوريسي ملف اوزجعأ :ريدقتلاو «هيلع ةفطاع ءافلاو

 ف ريمضلا :ليقو .نيحرم نيحرف يحولا نم اوواج امتو تانيبلاب اوؤزهتسا :لاق هنأك :خلإ ءازهتسا حرف

 ءمهمعز ىلع "املع" هامسو .باذع الو ثعب ال نأ وهو ءملعلا نم مهدنع امم اوحرف نيعملاو ءرافكلل "وهدنع'

 ةانحلا ف ا رهاظ نوُملْعَي# :لاق امك ءاهريبدتب مهتفرعمو ايندلا رومأب مهملع دارملا وأ ؛ةقيقحلا يف الهج ناك نإو

 اورغصو هوعفر هللا يحوب اوعمس اذإ اوناك مهنإف ؛ةفسالفلا ملع وأ (/:مورلا) 4َنوُلفاَغ مه ٍةَرخآلا نع ْمُهَو اند
 5000 موق نحن :لاقف !هيلإ ترجاه ول :هل ليقو ةكع ىبس ول عم هنأ طارقس نعو .مهملع لب ئاسنألا ملع

 (نيلامكلا ريسفت) .انبذهي نم ىلإ انل ةجاح الف



 تلصف ةروس ؟ < م نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ب 5 ايي انرفكو دودو للأب انماء اولاق انياذع ةةش ياعمي اي اكل

 لعفب ردصملا ىلع هبضن هنأ تنس (* انسب اور اَمَل هت ةُهُمَقمَي كير 0
 لوزن تقو ناميإلا مهعفني ال نأ بنآلا ق4 ىياتع قيشأل 3ك ىلأ هظنل نم رثقل

 لك يف نورساخ مهو .دحأ لكل مهفارسخ نيت 2 َنوُرِفكْلا َكِلاَتَه َرِسَحَو باذعلا

 قلل لبق كلقو
 4 فيدو تن رب ادع

 ا ٠

 َتَلَصُف هربخن ٌجَِمك .أدتبم 4 ِميحّرلا مرا نم ليزنت .هب هدارمت ملعأ هللا © 5 رمح

 هتعصب ”نتانك" نم لاح ايِبَرَع اَناَءّرق و ظعاوملاو صصقلاو ماكحألاب ارنيب ةعوأ

 هش اقم مدع جمع أ برعلا مهو «ءكلذ نومهفي 2  نوملعي ”ةيلضفقا تل ب نانا ريوق

 هنأب عفتري نأ زوجيو «مدقم ربخ "مهعفني" ةلمجو :"ناك"ل امسا "وهنامإ" عفر زوجي .مفاق مهعفني كي ملف
 ق
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 نوعرف عنصي ناك ام" :هلوق يف اققحم اذه كل مدقت دقو .نأشلا ريمض "ناك" فو ؛"مهعفني" لعاف ةئآو +غ

 قيعمب هنأل ؛عفنلا ىلع ال نوكلا ىلع يفنلا فرح لخدو ؛هيلإ تافتلالاب كيلعف :عزانتلا باب نم نوكي ال

 (لمجلا ةيشاح) .(7ه :ميرم) ك'ِدلَو نم ذَحَتُي نأ هلل ناك اَم» :هلوقك :”يغبني ال"و "حصي ال"
 ةنس اورذحا يأ ؛ريذحتلا ىلع ابوضنم نوكي نأ زوجيو ؛مهلبق نم ةنس مهي هللا نس يأ :خلإ ردصملا ىلع هبصن

 «باذعلا مهتيؤر تقو يأ :نورفاكلا كلانه ربغو (لمجلا ةيشاح) .هدابع يف تلخ دق َنلا نيبذكملا ىف هللا

 (لمجلا ةيشاح) ."دوعسلا يبأ ريسفت " انتا لس امك «ةامرلل 500008 مسا هنأ ىلع

 هنأكف «لوعفملا ئعمب ردصم وهو ؛"ميحرلا نمحرلا نم" :هلوقب هفصو ةركن وهو هب ءادتبالا غوسو يأ :خل ! أدتبم

 (لمجلا ةيشاح) .هيلإ راشأ امك «ءريخلل تعن "هتايآ تلصف" :هلوقو .بانك جيحرلا نمحرلا حم لزويسلا : يق

 ةدماخلا يهو «ةئطوم لاح وهو :باتك نم لاح .تاروكذملا كلت ىلإ اهماسقنا رابتعاب تريم يأ :تفين



 تلصف ةروس "4 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 أوُلاَقَو .لوبق عام 9 َنوُعَمَسَي ال ْمهَف حهرتكأ ضرعأف اريذن ْذْنَو تارق ةفص اًريِشَي

 تاغ َكيْيََو اَنِييَب ْنِمَو لقث وو اَنِناَذاَع َىَو ِهَمَلإ اًوُعَدَت امه ةيطغأ وك ى انُبوُلُف يبل
 ل أأ امنإ لق .اننيد ىلع َنوُلِمدَع اَنَنِإ كنيد ىلعَلَمَعَأَف نيدلا ف فالح
 لق ام يم كف "بو

 ةملك ليو ُهوِرِفْعَتْسَو ةعاطلاو ناميإلاب ِهيَّلِإ أَوُمِيِقَتَسآَف دَحو هنلإ كهل امهأ ]إ ] ا
 3ليشعع + وس نم يأ

 را

 2 نورفك ديك أنه ةّرخالاب 95 ةركَرلأ نوتؤُي ل نيرنلا 6 ا :نيرتملل ؛ باذع

 نم امإو ع"”هتايآ" نم امإو باق" مم امإ نيلاح ان وكي نأو ع ما نيتعن نيك نأ زوجي هي اريشب

 ولع ف وطعم "ا ولاقو :هلوقو اناق# 0 ف وطعم :مهرثكأ دس ا 7 مل ريش

 (نيلامكلا ريسفت) .ئيعمو اظفل ءاطغك «نانك عمج :ةنكأ (لمجلا ةيشاح) ."ضرعأف"

 ؛ةياغلا ءادتبال "نم" :باجح كنيبو اننيب نمو (نيلامكلا ريسفت) .ممصلا انه هب دارملاو ؛ةانعم لصأ اذه :لقث

 عيطتست الف ؛كتهج نم ئشان باجحلاو «كدنع امل لصوتلا عيطتسن الف ؛انتهج نم ئشان باجحلا نأ :نيعملاو

 (يواصلا ةيشاح) ف لتهحب نمو انتهج نم عناملا دوحجول ؛كعابتا مدع يف نوروذعم نحنف ءاندنع امل لصوتل هلا

 رشب ىنأل ؛ال لصأ ال ةلطاب 7-0-1 :لاق هنأك ء«باجحلا نم اومعز امل در اذه :مكلثم رشب انأ امنإ لق

 مكدموا يتلا نوكيا ي يح (عمم 40 ارا جبيل مكعبطو تيكا وبل رس هاوس (ةكسنتجج نم

 رشبلاو «مكنم دحاو انأ لب. «نيللاو كلملاك ءىري ال امث رشب ريغ تسل يأ ةيعنأ ةيلقعلا ةلدألا هيلع تماق

 امعإ لق" : "هوعسلا يل" فو (بيطخملا ريسفت) .الصأ هنولوقت امل هحو الف «؛ةرصبيو هعمسيو ءاضعب مهضعب ىري

 نوكي يح مكل رياغم سنح نم تسل يأ «هنع باوجلل نيقلت "دحاو هلإ مكهلإ امنأ ىلإ ىحوي مكلتم رشب انأ

 - نابت هادنعف ب وعم نمص :هيلإ فيولا .باجح يس يب

 عنم صخ اغإ :ةاكرلا اا (يواصلا ةيشاح) رت ءوقولا كيا رت دوعي نأ هرحوا كح (« ىضم

 هتابثو هتوق ىلع اليلد ناك هللا ليبس يف ناسنإلا هلذب اذإف .حورلا وحأ لاملا نأل ؛ةرخآلاب رفكلاب هنرقو ةاكزلا

 نوتبشي أ ا بلا ينام انيبثتَو هللا ٍتاَضْوَم َءاَعتْبا ُهِهَلاَوْمَأ 07 ديلا ٌلْثَمَوأ2 :ىلاعت لاق «نيدلا يف

 2 .اهئادأ ىلع ضيضخحم و ؛ةاكزلا عنم نم نينمؤملل ريذحت و فيوخت ةيالا هذه يفق :مهسفنأ



 تاضف:ةزوس "6 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ْمُكَنِيأ لق .عوطقم : » ٍنوُنمَم ريغ ُرِجَأ ْمُهَل ِتَحِلّصلأ ْاوُلِمَعَو أوُمَماَء َنيِذَّلآ َّن

 َنوُرْفكََل ىلوألا نيبو اهيهجوب اهنيب فلأ لاخدإو ءاهليهستو ةيناثلا ةزمهلا قيقحتب

 ُبَر َكِلذ ءاكرش ادن ده َنوُلَعَجَتَو نينثالاو دحألا ٍنيِموي ىف ضَرألا َقَلَح ىذا

 ءايلاب عهعاونا فاالتخال ؛عمجو هللا ىوس ام وهو عملاع عمج َنيِمانَعلا كلام

 لصافلل ؛"يذلا" ةلص ىلع هفطع زوجي الو ,«فنأتسم َلَعَجَو .ءالقعلل ابيلغت نونلاو

 عورضلاو عورزلاو هايملا ةرثكب ايف َكَّرَبَو اَهِقَّوَف نم تباوث الابج َىِساوَر ايف يبنجألا

 ا او دانا سارا 6 نإ 0 ع سا
 ن2 هج ج42 كس مك كه كه روف كفل و مامت ىف مئاهبلاو سانلل ااًوقأ ايف مسقَرَّدقَو

 رم ءهسفنأ نورهطي ال ئعملاو «سفنألا ةاكز يهو هللا الإ هلإ ال :نولوقي ال نيذلا مه :اك سابع نبا لاقو -

 كانه نكي ملف ؟ةنيدملاب تضرف ةاكزلاو ةيكم ةيآلا نأب لكشي روهمجلا ريسفت' ىلع :تلق نإف'..ديحرتلاب كرشلا

 (ي واصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا يضارم ّى لاملا فرص دارملا أ :باوجحللاو .اهعنام مذي وح ةاك رلاب رف

 يذلاو «ةعبرأ انه ةيعبسلا تاءارقلا نإف ؛هتداعك لاخدإلا يأ "هكرتو" :لوقي نأ هيلع ناك :خإ فلأ لاخدإو

 نضرألاو ءامسلا قلخ. لبق روصتي آل :عويلا نأل انعرادعم أ :نيموي يف (لمجلا ةيشاحإ .طقف ناتنث هترابع ف

 ةكئالملا رابتعال اقيقحت «تاعوتصملا نهوت نع تايهبشلا عفدل اماكحإو يناتلل اميلعت : ' ىباعملا وي" قو .سعشلاو

 .لاهمإ الب لاحلا يف داجيإلا نكمأ نإو «رابخإلا دنع دابعللو ءراضحإلا دنع
 .: تافصلاو وسأل" ٌّى ىقهيبلا هححصو مكاحجلاو زيرحج نسا ج رخأ ءاعوفرم درو اذك :نينثالاو دحألا

 ."نينثالاو دحألا موي ضرألا هللا قلخ" :لاقف ءضرألاو تاوامسلا قلخ نع هتلأسف هك ىنلا تنأ

 ؟ دكأف ةيالث دارفأ هل نوكي كأن ال عمجلاو هللا ىوس ام لك ىلع قدصي سنج مسا هنإ :لاقي امع با وحج :خا عمو

 صاخ عمججلا اذه نأ :هلصحم «لاؤس ىلإ ةراشإ :ثونلاو ءايلاب (لمحلا ةيشاح) .هعاونأ ددعت غ غوسملا نأب باحأف

 يأ ؛.فوذخم ىلع فطع وأ يأ :فناتسف (لمحلا ةيشاخ) . خل ابيلغت' :هلوقب باحأف ؛لقاع ريغ هبلاغ ملاعلاو :ءالقعلاب

 /«بيظتللا ريتال ين ىلع فوطعم هنإف ؛ نولعجب و" :ىلاعت هلوق وهو :يبنجألا لصافلل .لعجو اهقلخ

 اهأ مهوتل ءاهتحت نم يساور اهل لعج ول ىلاعت هنأب بيجأ ؟"اهقوف نم" :هلوق يف ةدئافلا اف : ليق نإف :اهقوف نم

 لابخلاو ضرألا نأ هنيعب ناسنإلا ىريل ؛اهقوف لاقثلا لابحلا هذه لعج ىلاعت هنكلو «ل ورزنلا نع اهتكيسمأ ىلا

 (لمجلا ةيشاح) .راتخملا رداقلا هللا الإ وهاهو ءظفاحو كسمف ىلإ ةرقتفم لاقتثلا



 تلصف ةروس ١" نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ىلع بوصنم ءاَوَس ءاعبرألاو ءاثالغلا موي ف كورس 8 امو لعججا أ رفاكأ اجو

 قلخ نع 9 َنيِلياَسلِل صقنت الو ديزت ال ءاوتسا ةعبرألا ا يأ هردضملا

 ِضَرْأَللَو اه َلاَقَف عفترم راخب ُناَحُد َىهَو ِءاَمَسلآ ىلإ دصق َىَو ونشأ مث 1 ءانهيف اه ضرألا

 يف ذادغب ىلإ ةرضبلا نم ترس :لوقت ءردقم فاضم هيفف ءامهرك ذ قباسلا نيمويلا دعب ناموي يهو : مايأ ةعبرأ

 تناكل «هرهاظ ىلع يرحأ ول هنأل ؛ركذ امب هلوأ امنإو ءرشع سمح ةمتت يف يأ ءرشع سمخ يف ةفوكلاو «ةرشع
 ,ةينامث ريصت تاوامسلا امهيف قولخملا نيقحاللا نيمويلا عم يهو «ةتس نيقباسلا نيمويلا عم ةعبرألا مايألا كلت

 'هعم يذلاو" :هلوقو .لابخلا لعج عي يك يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةنسلاو نآرقلا هب تقطن ام فالخ كلذو

 :كلوقك «مايأ ةعبرأ ةمتت يف "مايأ ةعبرأ ف" :هلوق ىلع "يواضيبلا يف"و .ةيآلا لضصاح وه يذلا تاوقألا ريدقت وهو

 رخخآ سمخح قو ووكذلا صعلا يف يأ «ةرشع سمح يف ةفوكلا ىلإو هرشع يف دادغب ىلإ ةرصبلا نم 5-8

 ريدقتو «لوألا يف لابحلا قلخل ماللا دميو ةثلثملا حتفي دقو ءءاملع نزو ىلع ةئلثملا مضب :خلإ ءاثالثلا موي يف

 قلخ نع نيلئاسلل :صقنت الو ديزت ال (نيلامكلا ريسفت) .روكذملا ثيدحلا يف حرص امك «يناثلا ف تاوقألا

 رصحلا اذه :هريدقت فوذحمب قلعتم هنإ :يرشخمزلا لاقو ."ءاوس"ب اقلعتم ماللا لعج هنأ همالك رهاظ ؛ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا قلخ ةدم نع نيلئاسلل

 كلذ َدْعَب َضْرَْلاَو :ىلاعت هلوقو .ضرألا قل نع ءامسلا قلح ريخأت ىلع لدي :ءامسلا ىلإ ىوتسا مث
 5 نع لقنو «فنصملا ةهعبتو عىلوألا وه يرشخمرلا هراتحا يذلاف ةةسكشف 0 (؟١ :تاعزانلا) © اًهاَحَد

 نأب (* ٠ :تاعزانلا) ككاَهاَحَد كلذ َدْعَب َضْرألاَوظ :ىلاعت هلوق نع ءالؤه باحأو «نيرسفملا رثكأو ان سابع
 نبا نع كلذ اوورو «هيلع ةلماتقل انقاق روسو لصأ كاك :نإو: ءءامسلا قلعت نع اهطسي يأ اهوحد رخأ# دارملا

 ريدقتو «لابحلا قلخ نع .ءامسلا قلخ رخأت ىلع لدي ةروسلا هذه يف ام نأ كلذ ىلع درو املو .افُكك سابع

 قلع. ىلع مدقم اهقالم عيسو رالا قلع قلخ .نأ ىلع لدت ةرقبلا ةيآ اذكو :نيترمت وحدلا نع رخأتملا تاوقألا

 هذه يف لابخلا قلخ لمخي :هنع يصفتلا يف اولاق ءوحدلا دعب الإ نوكي ال ضرألا يف ءايشألا عيمج قلخو ءءامسلا

 ءاهروصا و اهداف قاع لع تاوقألاو «ةيآلا

 لعج نم مهنمو .ةيبترلا ةيدعبلا ىلع "كلذ دعب" :هلوق يف دعبلا لمحي دقو .ريدقتلا ىلع قلخلا لمح نم مهنمو

 اهلك و .ءامسلا فرغت دعب ضرألا يأ ؛ةينامز ةيدعبلاو ءردقم قلعتم "كلذ دعب" :هلوق نأ ىلع افنأتسم "اهاحد"

 ىلع ضرألا .قلخ مدقت فلسلا رثكأ نعو ,عوفرملا ثيدحلا يف تبث امل ؛هيلإ اورطضا نكلو افلكت ناك نإو

 ١ همالك لمحو ؛«يواضيبلا هراتحخاو ؛ ضرألا ىلع ءامسلا قلخ مدقت :يدسلاو ةداتقو لتاقم نع لقن ةءامسلا

 رهاظ ضراعت :دبعلا اذه لاق .يبترلا يحارتلا ىلع ةرقبلا يفو ةروسلا هذه يف "ءامسلا ىلإ ىوتسا مث" :هلوق يف

 - نع يور اذكو مكاحلا هححصو هجيرخت قبس امك- عوفرملا يف تبث اذإو ءامهدحأ ليوأت نم دب الف «نيتيآلا



 تلصف ةروس "م٠ نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 اَتَلاَق نيتهركم وأ نيتعئاط يأ «لاح لا عضوم يف اَهِرَكْوَأ اًعَوَط امكنم يدارم ىلإ اًيِتَْ

 َنُهِدَصَقَف .هتلزنم امهباطخل اتلزن وأ لقاعلا ركذملا بيلغت هيف 2: َنيِعِبآَط انيف نماَنَِنأ

 ٍٍتاَوبمَس َّعَبَس اهريص يأ «هيلإ ةليآلا عمجلا عم يف اهنأل ؛ءامسلا ىلإ عجري ريمضلا
 كلذلو .مدآ قلخ اهيفو ءهنم ةعاس رخآ يف اهنم غرف ؛ةعمجلاو سيمخلا نّيَمْوَي ىف

 ه0 مايأ ةتس ف ضرألاو تاومسلا قلخ تايآ انه ام قفاوو ؛"ءاوس" انه :لقي مل

 تاليوأتلا ىدحإب (*.٠:تاعزانلا) كاَهاَحَد كللذ َدْعَب َضْرَأْلاَو# :هلوق ليوأت نيعت -دهاحمبو سابع نبا -

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ عم :لاق "كلذ دعب" :هلوق يف سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأو .ةروكذملا

 هيلع اعنتمي ملف امفوكي نأ دارأ هنأ :امهلاثتماو نايتإلاب ضرألاو ءامسلا رمأ ئعمو :خإ اهرك وأ اعوط ايتنا

 عم ضرألا ركذ امنإو ءعاطملا رمألا لعف هيلع دروأ اذإ عيطملا رومأملاك كلذ يف اتناكف ءامهدارأ امك اتدجوو

 مث «ةوحدم ريغ الوأ ضرألا مرج قلح دق هنأل ؛نيمويي ءامسلا لبق ةقولخم ضرألاو «نايتإلاب رمألا ف ءامسلا

 ام ىلع اننتثا : عملا نكإف 4/٠ :ةتاعزافلا) ٌاَهاَحَد كلذ دعب ضرار :«لاع اهك' ءابيسلا قلخش دعب اهاحد

 .مهل اققس ةببقم ءامس اي ئئاو :كلهأل اداهمو ارارق ةوحدم ءضرأ اي ىئا ءفصولاو لكشلا نم «هيلع انتاتاثأ غبي

 .امهيف هتردق ريثأت نايبل ؛"اهرك وأ اعوط" :هلوقو .ايضرم هلمعع ىتأ :لوقت امك عقاولا لوصحلا :نايثإلا نيعمو

 وأ اعوط هنلعفتلو «تيبأ وأ تكش ءاذه نلعفتل :كدي تخت نمل لوقت امك لاخم هتردق ريثأت نم امهعانتما نإو

 «لقعي ال امن تناك نإو ءامسلاو ضرألا إف :خإ بيلغت نيكه كم وأ نيتعئاط قعمم لاخلا نيلغ هباضتناو .اهرك

 (نيلامكلا ريسفت) .سنإلاو نحلاو ةكئالملا نم لقعي نم امهيف نكلو

 عبس هئاضقب "نهريص" ئعم نمض هنأل ؛"نهاضق" ل ناث لوعفم "عبس" نأ ىلإ راشأ :تاوامس عبس اهريص يأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةدودعم نهاضق يأ .""نهاضق" لوعفم نم لاحلا ىلع ابوضنم نوكي نأ زوجيو «تاواعس

 يف ملسم نع درو اذك :مدآ قلخ اهيفو (نيلامكلا ريسفت) .ةعمجلاو سيمخلا موي يف ءامسلا قلخف يأ :نيموي يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ليللا ىلإ رصعلا نيب اميف اهنم ةعاس رحخآو «ةعمجلا موي نم رصعلا دعب مدآ قلخ هنأ :ثيدح

 نينثالاو دحألا موي ضرألا قلحت ىلاغت هللا نإ :رثألا لهأ لاق اذكشه :"بيطخلا" يف هليضفتو :خ2! لقي مل كلذلو

 ف غرفو «ةعمجلاو سيمخلا موي يف اهيف امو تاوامسلا قلخو «ءاعبرألاو ءاثالثلا موي ضرألا يف ام رئاس قلجخو
 :انه لقي م كلذلو ؛ةمايقلا اهيف موقت ىلا ةعاسلا يهو ع مدا اهيف قلخف ةعمجلا موي نم ةعاس رخأ

 .مايأ ةكس ِِق ضرألاو تاوامسلا قلحخ تايأ اده قفاوو عاام



 تلصف ةروس لك | نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 ت مثلا د

 ءامكلا ايو ةدابعلاو ةعاطلا نم + اهيف نم كد رمأ يذلا |[ . هم لك ىف يو

 قارتسا نع اهانظفح يأ .رّدقملا هلعفب بوصنم اظفيعو موجنب َحيِبَصَمب اًيَنّدلآ

 را رو“

 دف قربت ل ثم ةقِعص دا فكنتما نفل نايبلا انج دئعي: نانا نيغ الكت ر افك

 ٌمِهيِدَيَأ نيب ْنِم ُلْسّرلَأ مجم 2 ذإ .مهكلهأ يذلا لثم مككلهي انادع يأ (2 دوم 11

 يف كالهإلاو .:قايس امك اورفكلا مهبع نيريذدهو ةمهيلع نيلبقم .يأ ةيفلك ةريو
 ويب ُمِسْرَأ آمي َنَِفهَكنلَم لَردأَ انبَر آَضَوَل اولا هللا لِ اَوُدبْعَت ال نأب يأ نأ طقف هنمز

 اوفوخ امل اوُلاَقَو قحلا رْيَغِب ضْرألا ىف أوربكتشأف داع اًمأَق ) َنوُرِفك مكمعز ىلع
 (لبحلا نم ةميظعلا : فصلا علقي مهدحاو ناك .دحأ ال يأ هدف 9 دع باذعلاب

 ةسبالم ىندأل "اهرمأ" يف ةفاضإلاو «هتقيقح ىلع يحولاو ,يهنلا لباقم رمألاب دارملا نأ ىلإ ريشي :اهيف نم هب رمأ
 ."انيزو" :هلوق ىلع فوطعم ردقم لعفل قلطم لوعفم هنأ ٍنعي :ردقملا هلعفب (نيلامكلا ريسفت) .اهيف نم رمأ يأ
 .هب متئح امتو مكب نمؤن ال انإف ؛ةكئالمم متسلو رشب متنأ اذإف هانعم :تورفاك هب متلسرأ ام (نيلامكلا ريسفت)
 ْمكلوُسَر نإإ» :نوعرف لاق امك مك هيفو ؛ ؛لمسولا مالك ىلع وه امنإو ءلاسرإإلاب ا ميل "هب متلسرأ" لوقو
 باطخ غ4١1:تلضفا © نورفاك 57 5-1 /' ل انف :وهوقو (7:ءارعشلا) «#نونجمل يمل كلا لسر يذلا

 ناكو - ةعيبر نب ةبتع اوثعب اشيرق نأ يور .ممي نامعإلا ىلإ اوعد نيذلا 4 رئاسلو حاصو دوحل مهنم
 أرق مث «هباحأ الإ ائيش لأسي ملف ءميطحلا يف وهو هاتأف ءديري ام رظنيو © هللا لوسر ملكيل - انيدح مهتسحأ
 تنوو هيفا نلغ كاسفأو ,محرلاب هدشانف (7١”:تلصف) 8: دوملو داع ةقعاص لثم## : هلوق ىلإ ةروسلا خلع

 نعاشب لو رعاس وهاهللا وق (رعشلاو رحسلا تفرع دقل :لاقو. ني عسريسأف هيائنلا ميياع سي نأ ةفاخث

 هللاو كلذ :نوعظم نبا نامفع لاقف «هباوج ىلإ دتهأ ملو ءال :لاقف ءةملك هنم تمهف امأ ؛تأبص دقل :اولاقف
 (كرادملا ريسفت) .دومثو داع ةقعاص نم ركذ ام نيب مث ؛نيملاعلا بر نم هنأ ملعتل

 نم ةفئاط لك صخي ام تاياكح يف عورش اذهو ءاهيف اولعتساو ءاهلهأ ىلع اومظعت يأ :خلإ اوربكتساف داع امأف

 نع باذعلا عفد ىلع ردقن نحنف يأ :ةوق انه دشأ (يواصلا ةيشاح) .مهرفك يف لامجإلا دعب ,باذعلاو حئابقلا
 (يواصلا ةيشاح) .اعارذ نيتس ناك مهرصقأو «عارذ ةئام ناك موطأ نإ :امذ سابع نبا لاق ءانتوقب انسفنأ

 مهنأ كلذو .انتوق لضفب انسفنأ نم باذعلا عفد ىلع ردقن نحن :اولاقو «باذعلاب مهددنق نيح مهماسجأب اورتغا :ةوق

 (ارصتخم لمحلا ةيشاح) .ميظع قلخو «لاوط ماسجأ يع وذ اوناك



 تلصف ةروس "ه4 نورشعلاو عبارلا ءزجا

 اوثاكو هُو فني دمار َمَوَقلَح ىلا هللا نأ اوملعي اوَرَيِتَلوَأ ءاشي تيح اهلعجي
 توروضلا/ ةديدش هيلا ع َوَلَع اتلَسْرَأَف 5 تودجج تازجعلملا اَمِتَياَعِب

 َباَذَع هزل مهيلع ا / يكسو ءاجلا 1 سكرت بأ اب هاب
 حك

 را ع دبا ع 2

 قل اوراتحا نا ننال 55 قيرط 7 اني َمَهسْيَدَهَف ٌدوُمت اًمأَو .مهنغ

 ......... .:(3) نوبسكي أوُتاك امي نيهملا ِنوُهَأ با َذَعْلآ ةقِعَص ٌمِجيَّدَحَأَف ْنَدُهَأ َلَع
 5 3 2 نامعالا يأ

 حراشلا ىلع ناكف «ءاقمحلا ءالؤه لمأت مدعب ربتعي نم هريغو يي دمحم هنم بيجعت ىلاعت هللا نم اذه :خلإ اوري ل وأ

 بطوحخ ؛هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةضرتعم ةلمج :خلإ اوري م وأ خلإاوري مل وأ" :ىلاعت لاق :هتداعك لوقي نأ

 .ةعينشلا مهتلاقم نم بيجعتلل 525 ىلا ام

 ؛ةوقلاب مهدارفنا ءاعدا ف «مهبيذكت يف غلبأ اذه نأل ؛"ضرألاو تاوامسلا قلخ" :لقي + يهل ىلا

 :نودحجي انتاياب اوناكو (لمجلا ةيشاح) .مهنم ةوق دشأ مهقلاخ نأ ةرورضلابف «نيقولخم اوناك ثيح مف

 مهتملك ىلع درلل ؛ضارتعا امهنيب امو ء«كلذك "ةوق انم دشأ نم اولاقو" نأ امك "اوربكتساف" ىلع فطع

 هنيمضتل ؟ءابلاب هتيدعتو 'دوعسلا يبأ ريسفت"" حس انكأ نوملعي مهو اك هركني نعأ "فوذحمع' :ةلوقو .ءاعتشلا

 (لمجلا ةيشاح) ."نورفكي" ئيعم
 (ي واصلا ةيشاح) .امهنيب عمج ريسفللااو) ةاليشب تيوصضتلا وهو ريرضلا 0 وأ .دربلا وهو رصلا نم :ارصرص

 4 م ةشلا سس :تاموؤشم . بعصك تعن ةنأ ىلع و 0 [كاوألا تيفخت ةئأ ىلع 1-5 نباو عفانو ورمع 5 يأ :اقوكسو

 هب فصو دقو «بذعملل فصو اضيأ ةقيقحلا ف وهو (بيطخلا ريسفت) .ةناهإ دشأ يأ :ىرخأ ..ميلا دض وه

 .ةيناثلا ةفئاطلا لاوحأ ركذ يف عورش :خلإ دومث امأو .هببسب يزخلا لوصحل ؛يزاحملا دابسالا ىلع باذعلا

 (يواصلا ةيشاح) .لذلاو ةناهإلا يف عقوملا :نيهملاو .ناميإلا :ىدهملاو

 اهيلع بئترت ءاوس «بولطملا ىلإ لضوي ام ىلع ةلالدلا نبع ةرابع انه ةيادهلا نأ ىلإ ةراشإ :ىدشلا قيرط مه انيب

 لاقو .مهيصاعمو مهكرش و وشو ءمهبسكب يأ :ن ويسكي اوناك ام ."ثايبلا حور يف حرص امك «ال م عادتهالا

 مث (نيدتهم اوراصف ؛مهيف ءادتهالا قلخس لمتحيو ءانيب امك نييبتلا ةيادحلا رج رك انه لسف# : ويصتبم وبأ خ ةيسشلا

 ءادتهالا لعف قلحو قيفوتلاو نايبلا يعم. نوكي قلاخلا ىلإ فاضملا ىدحلا نأل ؛ةقانلا اورقعو «كلذ دعب اورفك

 (كرادملا ريسفت) .ريغ ال نايبلا نيعع نوكي قلخلا ىلإ فاضملا ىدخلا امأف
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 نونلاو «ءايلاب ٌرَشَحُي َمْوَي ركذا َو .هللا 20 َنوَقَتَي أوُناكَو أوُعَماَ َنيِذَلَأ اهنم اَنَيَجنَو

 وح .كوقاسي *) َنوعَروُي مهف رانلا ىلإ هَل هّللأ ٌءآَدَعَأ ةزمه حتفو نيشلا مضو ةحوتفملا

 © َنوُلَمْعَي أوُناك اَمب مهُدوُلَجَو ْةَهُرَصَتَأَو حَهَعَمَس ْمِولَع 1: اَهوُءاَج ةدئاز ام اذإ

 هقطن دارأ يأ يئس َلُك ّقّطنأ يذلا ُهَللا اقَطنُأ أَولاَق اَنِْلَع : تدي م! ْمِهِدوْلجِ أوُلاَقَو
 ايجستو اعييوب أ

 لأ ٠ نع نعاس

 ل ل يل قولا مثلك نسف وق : :ليق مق َنوُعَجْ يووم لو ٌمكَفَلَح َّوهَو

 .فالآ ةعبرأ اوناكو «حلاص عن يأ "اونمآ نيذلا" :هلوقو .دومثب تلزن ىلا ةقعاصلا كلت نم يأ :اهنم انيجنو

 نم ناك نم لك مم دارملا :هللا ءادعأ ."هللا ءادعأ" ةزمه عفرو لوهخنلا ةنز ىلع ةيثحتلا :ءايلاب (لمجلا ةيشاح)

 هنع ربع امنإو «باسحلا فقوم هب دارملا "رانلا ىلإ" :هلوقو .هرحآ ىلإ نامزلا لوأ نم ءاقلطم رانلا يف دولخلا لهأ
 (يواصلا ةيشاح) .مهرشح ةبقاع اهنأل ؛رانلاب

 قاسي :دارملا نإف ؛رسفملا هلاق ام يقاني الو ءاوعمتجي ىح مهرخآ ىلع مهوأ سبحب يواضيبلا هرسفو :نوقاسي

 (يواصلا ةيشاح) .مدق فلأ مدقلا ىلع نوكي ىح «ماحدزالاو عامتجالا لصحيف ءمهوأ قحليل ؛مهرخآ

 دهشتف ءاهيف قطنلاو ةردقلاو مفلا قلخي ىلاعت هللا نأ :اهوأ «لاوقأ ةثالث ةداهشلا هذه ةيفيك يف :خلإ مهيلع دهش

 كلت ىلع ةلادلا فورحلاو «تاوصألا ءاضعألا كلت يف قلخي ىلاعت هنأ :اهيناث .هفرعي ام ىلع لحرلا دهشي امك

 كلتو «ناسنإلا كلذ نم لامعألا كلت رودص ىلع لدت لاوحأ ءاضعألا كلت يف رهظي نأ :اهثلاث .يناعملا

 (لمدللا ةيشاح) .هثودح ىلع هلاوحأ تاريغتب دهشي ملاعلا :لاقي امك «تاداهش ىمست تارامألا

 ؛جورفلا صوصخ دولجلاب دارملا :ليقو .صاخلا ىلع ماعلا فطع نم نوكيف «حراوخلا قلطم امي دارملا :مهدولجو

 نايتإ ىلع ديدشلا ديعولا اهيف ةيآلاف دئيحو ءانزلا ةداهش يف اذه نوكيو «ةيانكلا باب نم دولحلاب اهنع ريبعتلا نوكيو

 تسيل امفوكل ؛بيرغلا رمألا اذه نم بجعتو خيبوت لاؤس :انيلع متدهش مل (يواصلا ةيشاح) .لوألا برقألاو ءانزلا
 ءاتداهش اوبرغتسا كلذلف ؛مهيلع نآلا دهشت فيكف .يصاعملا ىلع مه ةدعاسم ايندلا يف تناك اهوكلو ؛قطني ام

 (لمجلا ةيشاح) .ةروكذملا ةداهشلا وهو ءاهنم ءالقعلا نم ردصي ام رودصل ؛ءالقعلا باطخ ةغيصب اهوبطاخو

 .ناويح لك قاطنإ ىلع ردق يذلا هللا ةردق نم بجعب سيل انقطن نأ :نعملاو .ناويحلا نم يأ :ءيش لك قطنأ

 .هئازج ىلإ مكعوجرو مكتداعإ ىلعو ءةرم لوأ مكئاشنإ ىلع رداق وهو يأ '"خلإ ةرم لوأ مكقلخ وهو" :هلوق

 :ليقف 'مكقلح وهو" :ىلاعت هلوق يف فلتخا يأ [مهنم ردص امع اراذتعاو اباوج| :خل! نم وه :ليق (كرادملا ريسفت)
 .هللا مالك مالكلا اذه دعب يذلا لثم يأ "هدعب يذلاك" :هلوقو .ىلاعت هللا مالك نم وه :ليقو .دولحلا مالك نم وه
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 ىلع رداقلا نأب ةليك اب سرقت هعقومو .هدعب يذلاك ىلاعت هللا مالك نم وه :ليقو

 .مكئاضعأو مكدولج قاطنإ ىلع ٌرداق ءايحأ توملا دعب مكتداعإو ءادتبا مكئاشنإ

 ةكردصتا آو زكغمس َرُكيَلَع َدَبْشَي نأ نم شخاوفلا مكباكترا دنع َنوُرَيَتْسَت ُز كو امو

 يدلي هلأ أ مكر اتتسا دنع َرّشنَتَظ نكدلَو ثعبلاب اونقوت مل مكنأل َجُكْدوُلُج لَو

 رخو «لدبلا تعتز رطل ىلا نم لدب ركل ادنبم ئةو جر نوم اك
 ااثلاف .باذعلا ىلع ًاوُربَصَي نإف 2 نيرسخلا ند ُتَحَبصَأَف 0 يأ -كندزأ

 جا َنيَمْعُمْلا نم مه اَمَق اضرلا يأ :ىبتعلا اوبلطي ًاوُبِدَعَعَسَي نإ مل لزنم ىو
 ٠ نيل ل ا را ل ل ا اة جاو

 2006 باسعع الو ثعب ال :مهوقب ةرخخالا رها نم مهفلخ امَو تاوهشلا عابتاو ١ ص 0 ١ 3 - 0 00 1 5 - 1 3 17 "نس 58 ل ا مخ -

 وهو :اريثك ملعب ال .هللا مالك نم هنأ عقوم يأ :هعقومو . نورتمست متنك امو :هلَوق وهو 5( : ةدعب يذلاك

 عمسي هللا نورت :مهدحأ لاقف عمك ولق ةقف ليلق مك وطب موحش 7 - (يفقثو كايش رش وأ «يشرفو كايفشت : رهن

 كلذ تناك دف انيفخأ ادا اس وهف انرهج اذا 0 5 :لاقو ءانرهجج لإ م :رخآألا لاَقف ؟لوقن 5

 (بيطنخلا ريسفت) .ةيآلا "قورتتست' متنك اهو" :ىلاعت هللا لرتأف 25 هللا لوسرل

 ريخلاو ناسحاللاو ةمحرلا لجو زع هللاب نهوملا دبعلا نلقي نأ سلاف .حيبقو نسح :نامسق نففلا نأ ملعا :وكنظ

 (يواصلا ةيشاح) .هلاعفأ وأ هتافص وأ هتاذ يف

 فذح امنإو ءمه ىوثم راتلاف اوربصي ال وأ اوربصي نإف :ريدقتلاو ءافذح ةيآلا ىف نأب بيحاو ؟ريضلاب دييقتلا

 6-5 م اا أ 5 اا 9 1 5 5 ١

 ندا اول نع اا انا أ :ثيدحلا يفف

 (يواصلا ةيشاح) .ىلوألاب همدع عم مهل يهف ءربصلا ىلع مه ىوثم رانلا تناك اذإ هنأل ؛هب ملعلل لباقملا

 حصف «شيرق رافكل يأ :مهل انضيقو (نايبلا حور) .هيف مه امم اعزج ؛هنوبحي ام ىلإ عوجرلا وهو :ىبتعلا اوبلطي
 :هلوق وهو :قايشلا لصأل عوجر وهو ئه ريغ هكا اي مرسلا وهو ؛يدامعلا ةكلس ان" الع ؛'ممأ كَ :هلوق

 (لمجللا ةيشاح) 16 مه انضيقو  :هلوقب انه هببس نيب «قبس اميف مهرفك نيب ام دعبف اخ مهرتكا ضرعأف"



 تلصف ةروس ال نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 لي تكلهْتَلَح د َدَق ِمَمَأ 2 «ح د وهو باذعلاب وقنا وي وخا

3 

 ْركلَعَل هتءارق نمز يف اوحيصو ديا طغللاب اوتلا هيف وَلاَ ا قافرفلا نأ أوُعَمَسَت

 َياَذَع أورقك َنيِذْلا يقيل :مهيف ىلاعت هللا لاق .ةءاربقلا نع تكسيف مو َنوُبلغت

 يأ َكِلَّذ.مهلمع ءازج حبقأ يأ 729 َنوُلَمْعَي أوُتاك ميقا اوكا مكئَيرَجَتَلَو [ديِدلَش

 كالا اواو املادبإو «ةيناثلا ومما قيفحتو هلأ راذخعأ ءاَرَج .ءارخلا ًاوساو ديدشلا :باذعلا

 اهنم لاقتنا ال «ةماقإ ي يأ بَل ُراَد ايِف كلذ نع هب ربخملا ءازجلا نايب فطع

 َلاقَو و َنوُدَحع نآرقلا اَنِتَياَكِب أوناك اي ردقملا هلعفب ردصملا ىلع بوصنماءا
 59 ءادج ناز ا

 :ليباقو سيلبإ يأ سنِإلاَو نجل َنِم اَنداَضَأ نيد ار اََيَر رانلا يف أورفك ةيقلا

 .ئعم وغللاك وهو :"لمجلا" يفو ."حارصلا" يف اذك «ةبلحلاو توصلا :نيتحتفب طغل :طغللاب اوتئا

 (نيلامكلا ريسفت) .هطسوأو هلوأ ف فاضملا ريدقت نم دب الف ؛مهامعأ ءوسأ ءازج وأ :مهلمع ءازج حبقأ

 نم الدب نوكي نأ حصيو ءاميارعإ يف هجوأ دحأ اذه :نايب فطع .رانلا وه يأ فوذحم أدتبم ريخ :رانلا

 نأ حصيو .رانلا كلذ :ريدقتلا ريصي هنأل ؛حصي ال انهو ؛هلحم هنم لدبملا لولح حصي لدبلا نأب درو ."ءازج"

 (يواصلا ةيشاح) .فوذحم أدتبم ربج نوكي نأ حصيو «هربخ "دلخلا راد اهيف مهحلاو ءأدتبم نوكي
 رادلا نيعت تنأو ءرورسلا راد رادلا هذه يف كل :لوقت امك «دلخلا راد اهسفن يف رانلا يأ :دلخلا راد اهيف مه

 اماقتنا امهسدن "انمادقأ تحت اههلعجن" :ىلاعت هلوق ىلع :"يواضيبلا" يو :رانلا يف (كرادملا ريسفت) .اهنيعب

 نيج :نيبرض ىلع ناطيشلا نأل :سنإلاو نجلا نم .هريغو "دوعسلا يبأ"و "نايبلا حور" يف اذكهو .امهنم

 يذلا# :ىلاعت لاقو «(7١١:ماعنألا) كرحجلاَو سنألا َنيطاَيَش ع 4 لكل ا كلذك #7 :ىلاعت لاق ؛يسنإو ,

 ؛هاخأ لتق يذلا مدآ نب ليباقو سيلبإ امه :ليقو «(5-ه:سانلا) يِساَّنلاَو ةّنجلا نم ِساّنلا روُدْص يف ُسوْمسَوُي
 (لمجلا ةيشاح) .ةيصعملا انس امهف ؛ليباق ةنس قح ريغب لتقلاو «سيلبإ ةنس رفكلا نأل
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 نإ .انم اباذغ دشأ يأ جر َنيلَفَسَأْلا َنِم اوت د انلا يف اَئِماَدَقأ تحت اًمُهلَعم

 ُمِهِيَلَع ُلّرَتََت مهيلع بجو امث هريغو ديحوتلا ىلع أوُمدقَتَس ا هك ُهَللآ انُبَر أولاَق تريذلا

 ام ىلع ْوُئَّرَحح اَلَو هدعب امو توملا نم ْاوُفاَحَح ال نأب نأ توملا دنع ْدَحِبلَمْل

 2) تروُدَعوُت زطُ ىلا نجا أوُربَأَو هيف مكفلخن نحنف دلو لهأ نم متفلخ
 اهيف مكعم نوكن يأ .ةّرآلآ ىفو اهيف مكانظفح يأ اًيْنَدْلآ ةوَيَجْلا ىف عكؤاَيلَوأ نحن

 .نوبلطت 2 ٠ نوُعدَت اما لَو كش ىف ام اه مك ةنيللا: العتب يح
 نيفظلا ح عم ءاعدلا نس

 نو هي دا نك .هللا يأ :2) مِحَرِروُفَغ ني اردقم 'لمح"ب بوصنم ايهم اقزر الو

 .لفسألا كردلا يف موك نع ةيانك وه وأ ءانبولق ىفتشتف ءانم اباذع دشأ نانوكيف «ةقيقح امإ :انمادقأ تحت

 يف عورش :خلإ اولاق نيذلا نإ .اهقوف وه نمم دشأ لفسألا ةقرفلا باذع نأل :انم اباذع دشأ يأ (يواصلا ةيشاح)

 (يواصضلا ةيشاح) .هتينادحوب ارارقإو «ةتيبوبرب افارتعا هللا انبر :اولاق :ئعملاو .نيرفاكلا ديعو نايب رثإ نينمؤملا لاخ نايب

 رمع لاق .تامملا ىلإ كلذ ىلع اومادو «تايهنملا اوبنتجاو تارومأملا اولعف نأب ءانطابو ارهاظ يأ :اوماقتسا مث

 :امك5 سابع نبا لاق ."بلعثلا ناغوز غوزت الو ءيهنلاو رمألا ىلع ميقتست نأ ةماقتسالا" :ه5 باطخلا نب
 هنيه قيدضلا ركب يبأ يف ةيآلا هذه تلزن

 حرشي امب مهيتأت «لاوحألا نم مه ضرعي اميف مهتايح يف وأ ؛ربقلا نم جورخلا دنع وأ يأ :توملا دنع

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم "نأ" نأ ديري :نأب (يواضيبلا ريسفت) .نرحلاو فوخلا مهنع عفديو ؛مهرودص
 فوخلاف [(نيلامكلا ريسفت) .مكل اهرفغأ ينإف مكبونذ ىلع اونزحت ال ءاطع نعو] :متفلخ ام ىلع اونزحت الو
 بتك هللا نأ ىعملاو ءراض لوصح وأ عفان تاوف نم هعوقول قحلي مغ نزحلاو ؛هوركملا عقوتل ناسنإلا قحلي مغ
 (كرادملا ريسفت) .هوقوذت ملف مغ لك نم نمألا مكل

 مالك نم نوكي نأ لمتحيو .مهالومو نينمؤملا يلو وهو هللا مالك نم اذه نوكي نأ لمتحي :خلإ مك ؤايلوأ نحن

 (يواصلا ةيشاح) .ةنجلا اولخدت بح مكقرافن الف ؛ةرخآلا يف مكعم نوكنو ءايندلا يف مكءايلوأ انك :نيعملاو «ةكئالملا
 نإف ؛فيضلل لزنلاك ؛ روجألا مئاظع نم نوطعي امل ةبسنلاب هنونمتي ام نوكل ؛ةديفم "نوعدت ام" نم لاح :خ! الزن

 ةفض هنأ ىلع «فوذحم هقلعت زوجي وجي :خإ ميحر روفغ نم (لمجلا ةيش ا 7 ا رع

 (لمحلا ةيشاح) .ميحر روفغ ةهج نم مكل رقتسا يأ «رارقتسالا نم 'مكل" يف فرظلا هب قلعتي نأو "الزن"ل



 تلصف ةروس ؟ خ8 نورشعلاو عبارلا ءزجا

 5 5 ريح : نص شي حت  سسانل ٍِء ادا # هام

 َلاَقَو اًحِلَص َلِمَعَو ديحوتلاب هللا ىلإ اعد نم ًالَوَق نسحأ دحأ ال يأ ٌنَسَحَْأ ْنَمَو
 قوف اهضعب نأل ؛امَهايئزج يف َةَمَيَتلَآ اَلَو ُةَنَسَأ ىوَعَسَن اَلَو 29 َنيِمِلَسُمْلا َنِم ىننإ

 لهجللاو ربصلاب فبضغلاك ا ع ىلا ةلصخلاب يأ ىلا ةعبسلا عفذأ ضعب

 ريصيف يأ جو ميمحج َُكَو هتك 00 5 هَتيِبَو كتب ىذلا اذإف وفعلاب ةءاسإلاو ءملحلاب

 "هنأك" و ءأدتبم "يذلا"ف ,2كلذ تلعف اذإ هتبحم يف بيرقلا قيدصلاك كّودع

 : ضع عرسك ينتقل ةلصخلا| ىاؤي ئأ [َقدفْلُي امو :ةيبشعلا يعل هظرظ"' 'اذإ" و عربخلا

 ىلإ نيعادلا نأل ؛فاصوألا كلت عمج يذلا وه هنأل ب هللا لوسر يف ةيآلا هذه تلزن :ليق :الوق نسحأ نمو

 العفو ةمايقلا موي ىلإ امهعبت نمو يديرتاملاو يرعشألاك ءالوق ديحوتلاب هللا ىلإ نوعادلا :مهنمف ءماسقأ ىلاعت هللا

 نوعادلا :مهنمو .مهمدق ىلع نمو «ةعبرألا ةمئألاك ةيعرشلا ماكحألاب ىلاعت هللا ىلإ نوعادلا :مهنمو .نيدهاجناك

 يف سيل هللا ةرضح يف امئاد نوكي ثيحب «بويغلا مالع ةدهاشمل ؛بولقلا ىلع ةنئاك بجحلا لاورب ىلاعت هللا ىلإ

 «نينذؤملاك ضئارفلا ءادأب مالعإلاب هللا ىلإ وعدي نم :مهنمو .ةقيقحلا لهأ ةيفوصلا نم هبارضأو دينحلاك هاوس هبلق

 ؛ةمايقلا موي ىلإ اذكهو ؛ءمهدعب نم ىلإ مهنم تلقتنا مث ؛هباحصأ يف ةقرفتم 2# يبنلا يف ةعومجم ماسقألا هذهو
 هللا رمأ أي تح مهفلاخ نم مهرضي ال «قحلا ىلع نيرهاظ مأ نم ةفئاط لازت ال :فيرشلا .ثيدحلا يف هلوقل

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ىلع مهو
 لامعألا نساخم نايب رثإ دابعلا نيب ةيراحلا لامعألا نساحم نايبل تقيس ةفنأتسم ةلمج :خلإ ةنسحلا يوتست الو

 مهتءاسإ ةلباقمو «نيكرشملا ةيذأ ىلع ربصلا يف 5 هللا لوسرل ابيغرت ؛لجحو زع برلا نيبو دبعلا نيب ةيراجلا
 :هلوقو .ةنسحلا ةبقاع نسحل نيبم فانئتسا "خلإ جلاب عفدا" :هلوقو .يفنلا ديكأتل ةديزم ةيناثلا "ال"و .ناسحإلاب

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هب رومأملا عفدلا ةجيتنل نايب "خلإ يذلا اذإف"

 الو ءضعب قوف اهضعب نأل ؛اهسفنأ ف تانسحلا يوتست ال يأ «سنجلا ةئيسلاو ةنسحلاب دارملاف يأ :امَهايئزج يف

 ىلع "ال'و ءامهنم بوي كايزخ ضعب يأ "اهضعب آل" ةةلوقفا .نضفب نماروو دعأ اهتضعب نآل ؟كالذك تاتوسلا
 .ىفخي ال امك "نسحأ يه لاب عفدا" :هلوق نم ديعب وهو «نيرسفملل نيلوق دحأ اذه ؛ةدكؤم ال ةسسؤم اذه

 ةيناثلا ”ال"و ماكحألاو راثآلا يف ةئيسلاو ةنسحلا ةلضخلا يوتست ال أ :"دوعسلا يبأ" يف لاقو (لمجلا ةيشاح

 ةافاصم ميمحلا يلولا لثم قاشملا كودع بلقنا كلذ تلعف اذإ كنإ يأ :خا كنيب يذلا اذإف .يفنلا ديك اعل .ديوف

 .ةنسحلاب ةئيسلا عفد يأ :كلذ (كرادملا ريسفت) .كل



 تلصف ةروس 1 و نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 "نإ نون ماعدإ هيف اَمِإَو 2: ميظع باوث د 4 ف لإ آًهنَقْلي اَمَو اور عقلا ل

 اهريغو ةلصنملا نع كفرصي نإ يأن ْغَرَت نطيشلا َنِم َكَتَعَرْتَي ةدئازلا "ام" يف ةيطرشلا

 هعفدي يأ فوذحم رمألا باوجو «طرشلا باؤح هلأ ْدِعَتْسآَف فراص ريخلا نم

 ُسْمْسلآَو ُراَهَنلآَو ُليْلآ هِيَ نمو .لعفلاب ُميِلَعْلا لوقلل ٌعيِمّسلآ َوه ُهَّنِإ كنع
 تايآلا يأ <رهَقَلَح ىذأا هَل ذِي أوُدْجَسَآَو رمق لو سششلا امدحستف ل ل

 َنيِذَلاَف هدحو هلل دوجسلا نع اوُرَبكَتْسَأ نِإَف 2: َتوُدْبْعَن ُهاَيإ هن نإ -_

 ١ جو ا# َنوُمَعَتَي آل ْجْنهَو راتلاو ليلاب ,.هل تولصي َنوُحَبَسُي ةكئالملا يأَكَبَر َدنِع

 ف اَْلَّرَنَأ اَذِإَف اهيف تابن ال ةسباي هحِددَح ضأألا ىَرَت َكذأ نيا نمو رع ال

 هن وما ىَحُمل فاتخأ نذلا نإ كيلغو تضفتلا نيرو نرش افا كَمْ

 د دق 8 م اق 3غ عج عضم رع فيم افجتت هدمت ١ َنوُدَحلُي َنيِذْلا نإ © !ليرلق ٍءْنَس لك ىلع

 .ربصلا لهأ الإ يأ "اوربص نيذلا الإ" :هلوق .ناسحإلاب ةءاسإلا ةلباقم يه ىلا ةلصخلا هذه ىقلي امو يأ :اهاقلي امو

 ؛سفنلا لامك و نسحلا قلخلا نم ظح وذ الإ :هريغ ةرابعو .ةنحلاو باوثلا ظحلاب دارملاف يأ :باوث (كرادملا ريسفت)

 ليللا وأ تايآلل "نهقلخ" يف ريمضلا :نهقلخ .يصاعملا ىلع ثحلاو داسفإلا :غزن (لمحلا ةيشاحإ) .بسنأ اذهو
 (كرادملا ريسفت) .ثانإلا وأ ىثنألا مكح لقعي ال ام ةعامج مكح نأل ؛رمقلاو سمشلاو راهنلاو

 ضرعت امنإو ءرمقلاو سمشلا اودبع موق ىلع در اذه :عبرألا .رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا يهو :عبرألا تايآلا

 امهمظنل امهف ؛ةيدوجسلا ةبتر نع رمقلاو سمشلا طوقس لامكب ناذيإلل ؛راهنلاو ريللا اودبعي مل مهنأ عم ةعبرألل
 (لمجلا ةيشاح) .هتايآ كلس يف ل مظن يف رسلا وه اذهو ءاهتاذب امل مايق ال ىلا ضارعألا كلس يف ةيقولخملا يف

 نم نإ :لاقي نأ دري الف ؛ةالصلا ةمزالم اهتبتر ةكئالملا نم ةصوصخم ةفئاط يف مالكلا نأ ىلإ هب راشأ :نولصي

 (لمجلا ةيشاح) .هريغ وأ يحولاب لوزنلاك :ةمدخلا ضعبب هلاغتشال ؛ةدابعلا قرافي نم ةكئالملا

 اذإ ضرألا لاح ريعتساف « للذتلا :عوشخلا .اهيف تابن ال :ةسباي .ةدابعلا ةرثك نم يأ نوبعتي ال :تولمت ذل
 ا

 2ك

 (نيلامكلا ريسفت) .داز :ابرو ءاولعك اوبر ابر :لاقي :تخشفتنا (نيلامكلا ريسفل) .اهيف تان يا قطحق تناك



 تلصف ةروس هيف 6 نورشعلاو عبارلا ءرجلا

 فلي ىمقأ مهيزاجنف ًاَنَلع َنوَْح ا بيذكتلاب نآرقلا اَِتَياَء ىف دحلو دحلأ :نم

 م ٌريِصَب َنْولَمَعَت امي دقن مُككش ام أولتعا ةدلا موي اًنِماَء د ؛ ه مأ ريح اعلا

 (2) ٌريِرَع ٌبَبكل ,هنِإَو مهيزاخحي 2 امل نآرقلا ركّذلآب أورفك َنيِذْلا نإ .مهل ديد
 ةدعي الو هيذلكي بانك لبق سيل نأ بولك ني كو ددَي قيم لطب هنأت ل .عينم

 ... ..... . ةبيذكعلا نم قلل لافي ام .هرمأ يف دومحملا هللا يأ متو يح ميكَح نم ليزنت

 فارخنالاب فرعلاب صح مث ءربقلا بناج يق هنأل ؛دحللا هنمو .فارحنالاو ليملا قلطم لصألا يف داحلإلا 5 نم

 نم ءأ :لاقي نأ رهاظلا ناك ا انما يأ نم مأ (نايبلا حور) .ةماقتسالا نع نوليكب يأ «لطابلا نإ قحلا نع

 :هنم ضرغلاو «ريرقتلا نعم ماهفتسالاو (يحركلا ريسفت) .مهنع فوخلا ءافتناو مهنمأب حيرصتلل هنع لدعو «ةنحلا لخدي
 ىلاعت هللا عمجي نبح ةمايقلا موي نينمأ نوتأي تايآلاب نيم ؤملا نأو عرانلا ىف نوقلي تايألا ف نيدحلملا نأ ىلع هيبنتلا

 (لمجلا ةيشاح) .لدعلاب مهنيب مكحلل ؛هيلع ضرعلل هدابع

 ؛فوذحم هنأ :يناثلاو ."نوداني كئلوأ" :هلوق وهو روكذم هنأ :اهدحأ «هجوأ اهربخس يف ا اورفك نيذلا نإ

 نأ :ثلاثلا .مالكلا رم مدعت انها 8كم كنس : يئاسكلا لاقو . ةدناعم وأ نوكلهم وأ ن وبدعم :ردقو :نوعملا مهفل

 نوكي نأ مزليف «هنم لدبملا ىلع هب موكحم لدبلا ىلع هب موكحملاو «ىلوألا "نيذلا نإ" نم لدب ةيناثلا "نيذلا نإ"
 ؛مهنم لطابلا هيتأي ال :هريدقت وق دئاعلاو يلا هيتأي ال" :هلوق ربخلا نأ :عبارلا ."انيلع نوفخي ال" ربخلا

 هيلا نإ :هريدقت «نيقوكلا يأر ق ريهضلا نم انطوع "لا" قوكت وأ سم ناو يأ مهردب ناونم نمسلا :وحن

 نيذلا نإ :هريدقت ءاضيأ فوذحم دئاعلاو "كل لاقي 7 :هلوق ربخلا نأ :سماخلا .مهلطاب هيتأي ال ركذلاب اورفك

 (لمجلا ةيشاحإ .كلبق روع لاعلان اهب مالا

 (يواضلا ةيشاح) .لاكملا متلعب زيرعلا رسنفي نأ حصيو .هيف ضوخلا نع ضراعملا عنام يأ (لعاف ئعمب ليغف : عبنم

 ريسفت) ..هضقتي وأ هريغي نأ عيطتسي ال ناطيشلا وه :ةداتق لاقو .لتاقم رسف اذك :خلإ بتاعتك :هلبق سيل

 هلوقو ؛قلخلل عجار "هلبق سيل" :هلوقف ءشوشم رشنو فل فنضملا مالك فو :يواصلا لاق (نيلامكلا

 (يواصلا ةيشاح) .هيدي نيب امل عجار "هدعب الو"

 :"يواضيبلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .نيكرشملا ةيذأ نم هبيصي اه ىلع قص هتيلست ف عورش :خلإ كل لاقي ام

 رافك مهل لاق ام لثم الإ يأ «كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كموق رافك كل لوقي ام يأ "كل لاقي ام"

 باع وذو «هئايبنأل ةرفغم وذل كبر نإ ءمه هلاق ام لثم الإ هللا كل 2: رسب اه :قعملا نوكي نأ زوجيو .مهموق

 نينمؤملا دعو مهيلإو كيلإ ىحوي ام لصاح نأ ىئعمب لوقملا نوكي نأ لمتخي يناثلا ىلع وهو ؛هئادعأل ميلأ

 (لملا ةي ةيشاح) .ةبوقعلاب نيرفاكلاو «ةرفغملاب



 تلصف ةروس مس نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 60 ميلأ ب اقع وُدَو نينمؤملل ِةَرِفْغُم وُدَل كثر ّنِإ َكِلْبَق نِم ٍلْسْدلِل َليِق دق ام لكم لإ
 يم كاستل

 :هبنيا# تيب تلف الع ةّلْوَل اولاغل يع ناو ركذلا يأ ُديَئلْعَج َوَلَو :نيرفاكلل

 9 ةزمهلا قيقحتب مهنم راكنإ ءاهفتسا رع ىل 3س نارق ء اهمهفن يح

 نم كافِشو ةلالضلا نم ىَّدَه أوتماَ تريد هع لك هنودو عابشإب افلأ اهبلقو
 2<  ةكونا ل لا . بكا ها دونا دو لت تق م هل ا

 ىمع مهيلع وهَو لوسي لل لقا رز ينلتلت الإ تدقملا 7 تروفلاو لوح
 «لبعب ناكم نم ىذدانملاك مه يأ 2 | ولبعَب ناكَم نم ترْوَداَُي كلبتلوأ هنومهفي الف

 (نيلامكلا ريسقت) .كلل 00 ىلإ اوبسنو «تبذك امك اوبذكف :خلإ ام لثم الإ

 ناسلب يأ "هتايآ تلصف الول اولاقل" :هلوقو ؟مجعلا ةغلب نآرقلا لزنأ اله :مهوقل باوج :خلإ هاناعج ولو

 كلدك و. نآرقلا وهو يدع أديتبلا نيدن مسا :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةراشإ :نآرق (لمجلا ةيشاح) .برعلا

 نيردقم نيفوصومل ناتفص امفأ ىلإ ريشي :يبرع يبنو يمجعأ نآرق .يب وهو فوذحم أدتبمل رب "يبرع' :هلوق
 هيلع انهه قلظأ .يرمهأك «ةغلابملل ءايلا هيف تديز هتمغن ةبارغل هنكل .همالك مهفي ال نم :مجعألاو ةتسااعك

 ”نيلامكلا ريسنفت)ا يرغب سيل نم :يمجعلاو .ةقيقحلاب قحلأ ن يع هس ناعم ةنكل ةازاخم

 ؛ملق قبس اذه :عابشإب .ماشه هنودو «نيقابلل عابشإب افلأ اهبلقو ءصفح ريغ ةفوكلا لهأل :ةيناثلا ةزمهلا قيقحتب

 نيبو امهنيب فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ليهست امهو «نييرخأ نيتءارق ىلغ ىتأتي امنإو ءافلأ ةيناثلا بلق ىلع ىتأتي ال هنأل

 (لمجلا ةيشاحإ ."هنود امو" :هلوقب دارملا وهو «لاخدإلا كرت عمو «همالك يف عابشإلاب دارملا وهو :ىلوألا

 درو اذلف ؛ةهبشلا عفد يف فاكو ءمهرودص يف امل فاشو ؛مهل داه هنأب مهيلع در :خلإ اونمآ نيذلل وه لق

 ذإ ؛كشلا نم رودضلا يف امل يأ :ءافشو (لمحلا ةيشاحإ ."باهش" .هريغل ائيبه «ههسفن يف اديب ازجعم ؛مقاسلب

 ربخ 'مفاذآ يف" وأ ؛هلعاف "رقو"و «هربح "مهفاذآ يف'و ءأدتبم :نونمؤي ال نيذلاو (كرادملا ريسفت) .ضرم كشلا
 ءأدتبم "نونمؤي ال نيذلاو" :"يواضيبلا" فو (نيمسلا ريسفت) .لوألا ربح ةلمحلاو ءرحخؤم أدتبم "رقو"و :مدقم
 :هعاربس نع مهمتاصتل كللذو -' : 'ىمع مهيلع وهوأ :هلوقل ؛ ارقو مفاذأ ّق وه" ريدقت ىلع "رقو ماذا 4 هاربحخ

 (لمجلا ةيشاح) .تايآلا نم مهيري امع مهيماعتو

 دعبل ؛نوعمسي ال ثيح نم نآرقلاب ناميإلا ىلإ نوداني مهنأك مهعافتناو مهوبق مدعل مهأ نعي :خلا نوداني كنئلوأ

 مالكلاف يأ :خلا ا مه يأ (كرادملا ريسفت) .ءامسألا حبقأب ديعب ناكم نم ةمايقلا يف نوداني :ليقو .ةفاسملا

 نم ىداني نم لاحب هيف امو نآرقلا نع مهضارعإو ظعاوملا لوبق مدع يف مهاح هبش ثيح «ةيليثمت ةراعتسا هيف

 (يواصلا ةيشاح) .لك يف مهفلا مدع عماجلاو «ديعب ناكم



 تلصف ةروس « د نس ةورشفلاو سماق عربا

 هيف ٌكلتخَ ةاروتلا َسَبكلا رش انتقال .هب ىداني ام مهفي الو عمسي ال

 باسحلا ريخأتب َكَلَبَر نم تقبس ةملك الَولَو نآرقلاك بيذكتلاو قيدصتلاب

 يأ َمُهَنِإَو هيف اوفلتحا اميف ايندلا يف َمُمَتَيَب َىِضَقَل ةمايقلا موي ىلإ قئالخلل ءازجلاو
 لمع ياو وسبا .ةبيرلا يف 3 بسب نول 5 نيذكلا دعا ل 2 3 را رف رو 0 1 8
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 تا ببسي ويجب .ه؟ةَرذ ب :هلوقل ؛ملظ

 اَهباَمْكأنْ ءاقنر :ةءارق فو ٍترَمث نِم ٌحّرحت اَمَو هريغ
 رودس "مك" عمج ءاهتيعوأ

 نبأ مع ٍِداَكي مويَو فولو ل عت 956 ّْضَأ ِنِم ةام امَو هملعب الإ -فاكلا

 غظ)171111 1 29 ٍديِبَس نِم اَنِم ام نآلا كانملعأ يأ َكْنَذاَم أَوُلاَف ىواكرش

 (يواضيبلا ريسفت) .لحألا ريدقت وأ ءاهيف تاموصخلا لصفو «ةمايقلاب ةدعلا يهو :ةملك الولو

 لمعلاف يأ ءرمضم أدتبم ربح هنوك حصيو «فوذحم لعفب قلعتم رورحب او راحلا نأ ىلإ هب راشأ :إ لمع هسفنلف
 (لمجلا ةيشاح) .ماقملل بسانملا صاصتخالا ديفيلو :مالكلا هب مئتليل كلذ نم دب الف يأ :هعفن وأ هسفنل حلاصلا

 :ئعملاو «ةغلابم ال ةبسن ةغيص "مالظ" ناب :باحجأف ؟ملظلا لصأ فنت مل ةيآلا نإ :لاقي امع باوح :ملظ يذب يأ

 هنأل ؛القع ىلاعت هللا ىلع ليحتسم ملظلا نإ :تلق نإ .زبخلاو رمتلل بوسنم يأ زابخو رامثتك ءملظلل بوسنمي سيل

 يف يفنملا ملظلاب دارملا نأب بي تييجأ ؟ةيثنا ىلإ جاقنإ قس ةثاثإ روصتي يكف عم دحألا كلا الو ريغلا كلم ف فرصتلا

 نم رانلا ادحأ لخدأ ال :لوقي ىلاعت هللا نأك ءاناسحإو هنم الضفت ؛املظ هامس امإو « ملظلا ةقيقح ال عيطملا بيذعت ةيآلا

 .ربدتف (0 4 :ماعنألا) «(ةّمْحَدلا ٍهِسْفَل ىَلَع كبَر َبْنَكإ» :دح ىلع ليحتسم وهو ءاملاظ تنك كلذ تلعف نإف :بنذ ريغ
 (نايبلا حور) .هللا الإ ملعي ال ذإ ؛ملعي هللا :لاقي ةمايقلا نع لئس اذإ :خ! دري هيلإ (يواصلا ةيشاح)

 (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا ىلع تارمث صفحو رماع نباو عفانل ةءارق فو «رثكألل ديحوتلاب :ترمث نم
 .رومألا رئاس يف مهنيب لصفلل روبقلا نم مهثعب دعب هللا مهيداني موي كموقل !دمحم اي ركذا يأ :مهيداني مويو

 (بيطخلا ريسفت) .موللاو باقعلا نم مكنومحيو مويلا اذه يف مكل نوعفشي مهنأ متمعز يذلا يأ :يئاكرش نيأ
 مهسوفن نم هملع ذإ هنأل ؛ةلطابلا ةداهشلا كلتب دهشن ال انأ نآلا انبولق نم تملع يأ :نآلا كانملعأ يأ

 - دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ "نآلا" :هلوقو .لاحم ملاعلا مالعإو :«كلذب املاع ناك ىلاعت هنأ دري الف ءهوملعأ مفأكف



 تلصف ةروس 5 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ايندلا يف ُلَبَق نم نودبعي َنوُعَدَي أوُناَك ام ِمِبَيَع باغ َّلَصَو .اكيرش كل نأب .دهاش يأ

 - يف م 9 و ماع ع ف 5 ١ نب 2 دير «.-ألا دم 2 | 5
 ءاعد نم نسنإإلا معسي ال .نيل وعفملا دسم تدس يفنلا ةلمح :ليقو «لمعلا نع قلعم

 لا حل نب 5 5 1 مح 2 / 7 5 | ع ٠ 0 ش 2

 سويف ةدشلاو رقفلا ٌرشلا هَّسم نإَو امهريعو ةحصلاو لاملا ةيبر لاس لازي ال يا ريَخلا

 1 ةمحر هانيتا هننقذا مسف مال نيلَو .نيرفاكلا يف هدعب امو اذهو «هللا ةمحر نم 2“ طونق 22د: هنو 5 هب : 5 | | : 0000 اا يع

- 

 ّنطَأ امو يلمعب يأ ىل اذه ٌقَلوقُيَل ةثكم ءالبو ةلش ُهآٌوَط دعب رع انه ةحضو نيغ
 ع اول يس ا 1 : 2 رع ا 2: و " ب # زج معس وعي 7
 نيِذلا نئبتتلف ةنجلا يا شح ,هدنع ىل نإ ىبل ىلإ تعجز هيدا مال نبلَو ةمياق ةعاشلا

 . . .مسق مال نيلعفلا يف ماللاو .ديدش 2 ظيلغ بادع نم مهنقيِذنلَو اولمع امب اورفك تك ا ءرايقألا ١ هي ا 2 ا مع فخ د نر ىلا ع نع و قت
 ىلاعت هملع مهليرنتل ؛ رابحشإإلا تار نأ حصيو (ئعم ةيئاشلإ انكفل ةي ربحت ةلمجلاف ؛«قبس امع رابخإإلا د ءاشنإإلا -

 (نيلامكلا ريسفت) .كانذآ :اولاقو اوربخأف ءهب مهمالعإ ةلزنم مهلا

 ا

 يف" :هلوقو "ام" وهو يأ :يفنلاو (نيلامكلا ريسفت) .نيقحم اوناك مهنأب محل دهشي نم انم ام يأ ءاكرشلا لوق وه
 لطبم أ "اونظ"و "كانذآ" وشو لماعلا يأ ةلعما :هل وق ٠ ( ضيخحم نم مش اماه 0 له انه ام" امم و "نيعض وملا

 تدسم تدس نيعضوملا يف يأ "يفنلا ةلمجو" :هلوقو «ظفللا يف يأ "لمعلا نع" :هلوقف ءالحم هئاقب عم اظفل هلمعل

 (لمجلا ريسفت) , ملغ بكا ةثالثل ىدعتي هنإف ؛"نذآ" ل ثلاثلاو ناثلاو "نظ" ل ناثلاو لوألا يأ نيلوعفملا

 ب اب | ايضا

 ل

 هللا ةمحر نم سأيلا نأ امل ؛ةدارفأ بلاغ فصوب سنجلل فصو اذه نأل ؛رفاكلا ناسنإلا نم دارملاو :ناسنإلا مأسي ال

 ريب وا سس ل ارو روسي رثا :ةيسرافلاب ةيالا نيعمو :طوبق س ؤيف (نايبلا حور) .هب حرصيسو رفاكلا نمالإ نيا ذل

 .بلقلا ةفص نم سأيلاو ؛ةرهاظلا لاوحألاو هولا ق: سأيلا راثآ رهظت نأ ظونقلاو .كتضر لا هرب ريما تجار ا تسا

 ةدعاقلا ىلع ةدسس مسَقلا با وج 0-52 ؛ف وذم كعشلا باوجو مسقلا با وج اذه :نلوقيل (بيطخلا رييسفت

 (لمجلا ريسفت) .مزتلم وهف تيارعخأ اه باوج مسقو طرش عامتحا ئدل فذحاو :هلوق يف ةروكذملا

 .قاقحتسالا هجول نايب "يلمعب يأ" :رسفملا لوقف «يلمعب يلإ لصو يقح اذه يأ ءقاقحتسالل ماللا :يل اذه

 (نيلامكلا ريسفت)



 تلصف ةروس "< هن تورشعلاو: نساخا عرج

 ءارتخبتم هفطع ىنث -هبناتجي اَكنَو ركيشلا نحضر ١ دق ينال لا نمت آذِإَو

 نإ ْشُْيَدَرَأ لق .ريثك 2 ضيع ٍءآَعُد وُدَق ٌرشلآ ُهَسَم م اَذِإَو ةزمهلا ميدقتب ةءارق فو
35 

 م

 لع هي ف : نم نبي ةرَغَكم هذ يببلا لاق امك هّللا دنع َنِم نارقلا نق ناك

 انايب ؛"مكنم" عقوم اذه عقوأ ؟قحلا نع 2: ٍديِعَب فالخ قاقش ىف ّوه نّمِم َلَضا

 كال هد ءام واعإم هيونماو عقس هوزجام هه ةيفكاصاو ههش سمعو ةاهلافغق قاقاألا .؛ ىف اَِتِبَياَء ٌمهيِرْتَس .مهاخ

 نع ضرعأو معنملا يسنف «ةمعنلا هترطبأ ةمعنب هللا هباصأ اذإ ,ناسنإلا نايغط نم رخآ برض اذه :انمعنأ اذإو

 يأ "ةرمهلا مدقتب" :هلوقو .فلألا نع ةرحؤم ةزمهلاف ؛"لاق" نزوب :خلإ هبناجب ىأنو (كرادملا ريسفت) .هركش

 ."لمجلا" نم صخلم عةيئاحج يأ "هةفطع" :هلوقو «نونلا نع اهريخأتو هقلألا ىلع

 :ئعمم ءابلا ةيدعتب راصف (يئانلا هنهوب دعب :لصألا 4 "21" نينا 5-25 يأ :هفطع -نونلا ديدشتب- :ىئنث

 (نيلامكلا ريسفت) ..ءريريكتملا رم نأش كلذ إف ؛اربكتم يأ :ارتخبتم (نيلامكلا ريسفت) .هفرصو ةيتاج 0-7

 ىلع ةزمهلا ىلع فلألا مدقتب ءارسإلا يفو ءانهه ناوكذ نبا ةياورب ءرماع نبال ةءارق يف يأ :ةزمهلا ميدقتب
 ءابلاو: 6/5: ضصصقلا) «ةَبْصُْعلاِب ٌعونتلا» :هلوق ىف امك .«نضف نعم. هنأ ىلع وأ "ىأر" قا "ءار" ةوحن :بلقلا

 :لاقي ءةرثكلا يف ضرعلاو لوطلا قلطت برعلا نأ ىلإ ةراشإ "ريثك" :هلوقو هءءاعد وذ وهف يأ :خلإ ريثنك ضيرع
 اذ نوكي ضيرعلا نإف ؛هترثكب راعشالل عستم ضرع هل امث راعتسم وهف ءرثكأ اذإ ءاعدلا ف ضرعأو نالف لاطأ

 (يحركلا ريسفت) .ضرعلا هل تبثأ مث «دادتمالاب فصوي رمأب ءاعدلا هبش «ةيلييخت ةراعتسالاو :ةريثك ءازجأ

 (لمجلا ةيشاح) .هلوطب كنظ امف كلذك هضرع ناك اذإف «نيدادتمالا لوطأ :لوطلاو

 قاقش يف وه نمم" :هلوق يأ :اذه عقوأ (يواصلا ةيشاح) .يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ كلذب راشأ :دحأ ال يأ

 .مهالض ديزمل اليلعتو مهاحل احرش ؛ةلصلا عضوم لوصوملا عضوف :"يواضيبلا" فو «"ديعب

 قفأ عمج ؛قافآلا يف افوك لاح انتردق لئالد ةكم رافك يرئس :ئعملاو .ةكم رافك ىلع دئاع ريمضلا :مهيرنس

 يف لاق :قافأآلا 5 انتايآ هيب دس (يواضلا ةيشاح) .مالعأو ملعك - نيتحتفب - قفأ :لاقيو ؛قنعو قانعأك

 عضب ف سراف ىلع مورلا ةبلغك (ةينآلا ثداوحلا نم كلَ ىبلا مهربخأ ام ةيقافالا تايآلاب دارملا :"نايبلا حور"

 ىلع برغلاو قرشلا كلامم ىلع روهظلاو حوتفلا نم هئافلخلو هل ىلاعت هللا رسب اهو :ةينضاملا لزاوتلا راثآو قيس

 م ىلاعت هللا حتفي ام :"قافآلا" يف دهاجب لاقو : "”بتيطخملا" قو .ةريغو "”ىيرواضيبلا" يف اذك ةداعلل قراحت هججو

 .ردب موي مهي لح ام اضيأو ,ةكم حتف " مهسفنأ يف "و ل دمحم ىلع ئرقلا



 تلصف ةروس م نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 فقيطلا نف جيِسفنأ َفَو راجشألاو تابنلاو تارينلا نم ضرألاو تاومسلا راطقأ
 ةيسناوبرسقلاو نكن

 فلام هلأ مريع ل زقملا ٌقَفَل نآرقلا يأ ُهْنأ ْمُهْل َنّيْبتُي نَح ةهكيللا عيدبو ةعنصلا

 لعاف َكْبَرِب ٍفكَي ٌملَوُأ هب يئاجلابو هب مهرفك ىلع نوبقاعيف «باقعلاو باسحلاو

 نإ لأ ثعبلا مهراكنإلا متر ءاقل نم اهو أ ( م 0 كن بيعي ال

 22171111 1 0 0 .عهرفكب مهيزاجيف «ةردقو املع م ظ نس لكب ىلاعت

 ف

 ؛رهبكلا ملاعلا وه قافآلا :اولاق ءامويف اموي اهقئاقح ىلع افوقو مهديزيو ءانامزف انامز تايالا كلت ىلع مهعلطيس

 هيلع ةفطاع واولاو ؛فوذحم ىلع ةلخاد ةزمهلا :خإ كبرب فكي مل وأ (نايبلا حور) .ريغصلا ملاعلا وه سفنألاو

 «لعافلا يف ةدئاز ءابلاو «يراكنإ ماهفتسالاو ؟كبر كفكي ملو كل مهتضراعمو مهراكنإ ىلع نرحتأ :ريدقتلاو

 «لك نم لك لدب لعافلا نم لدب ءردصفم ليوأت يف هيلع تلخد امو "نأ"و «كفكي :ةريدقت فوذخم لوعقفملاو

 ماعت هنأ -كلذ لبق تلضح دق تايآلا كلت ةءارإ نأ عما - نيسلا قيعم نأ رلتعاو :خلا تاوامسلا راطقأ

 دحاو ىدؤملاو ءرخآ ريرقتب ةيالا ررق رسفملاو !مهيلعو كل كبر ةداهش كفكي ملو مهرفك ىلع نرحتأ

 مهيلعو قدصلاب كل كبر ةداهش مهفكي ملو اوربتعي ملأ :عملاف هيلعو ءوهطاح نع ارابخإ ةيآلا لعج ثيح

 (يواصلا ةيشاح) .بيذكتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ردقم ىلع فطعلل واولاو «راكنإلل ديكأت ةزمهلاف ءفكي ملو كلذك رمألا سيلأ يأ :فكي لعاف

 نبأ" :هلوقي فصلا هيلإ راشأو مه ريمص ىهوا: فود لوهتملاو لالا لدي كير" ىم. لدي, نعأ ةففه لدن

 نم اذه ىلع ديهشلاو .هسيالكتشلاو قيدصتلا يف مهاح ملعيف ءيش هنع بيغي ال كبر نأ كقدص يف مهفكي ملأ

 حا الظالا يعم دوهشلا

 مهعسلاب جه راكنإ مير ءاقل نم كش يف مهوك ىلع انل ليلدلا نأ :ةيعملاو :.هحسلاب ف 2أ :ثعبلا مهراكنإل

 مرخلا لصحي يح هيلع مه ليلذ ال ::لوقن انأل ؛ثعبلا مدعب م ولق ل امرح مهدنع نإ :لاقي الو. «ثسعبلل

 (يواصلا ةيشاح) .رفكلا دئاقع رئاس اذكهو «ثعبلا ىلع يه امنإ ةيعطقلا ةجحلاو «ةيناطيش سواسو وأ ماهوألاب

 هنع بزعي الف «ءيش لكب طيحم هللا نإف ؛مهرفك ىلع نرحت ال :قعملاو دعك هل ةيلست :طيحم ءيش لكب هنإ الأ

 (يواصلا ةيشاح) ."مهيزاجيف" :رسفملا لاق اذلف ؛مهيزاجي هنأ همزال نهو ءضرألا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم

 نيلامكلا ريسفن) .ن ثعبلا يف مهنم مهرفكب مهيزاجيف «قيرفتلا دعب مهئازحأ ةداعإو مهرفك هنمو يأ :ءيش لكب



 ىروشلاةروس 0 سف نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ةيأ نوسمخح و ثالث ؛عبرألا تايآلا «دكلأسُأ ال لق الإ ةيكم ىئروشلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 َكِيَلِإ نحوي ءاحيإلا كلذ لثم يأ َكِلاَدَك .هب هدارع. ملعأ هللا () قَسَع )مح
 هَل .هعنص يف 2) ٌميكحلا هكلم يف ٌريِزَعْلا ءاحيإلا لعاف هلا َتِلبَق نم َنيِذَلآ ىلإ ىحوأَو

 (2 ْمِظَعْلا هقلخ ىلع ُنَعْلا َوهَو ديبعو ًاقلخخو اكلم ضزألا ىف امَو ِتوَمّسلَأ ىف اَم

 9 ديدشتلاو جاعلاب ةءارق فو ر ةفلوعلاا يك تراني طويتسلا ءايلاو ءاتلاب ٌداكت .ريبكلا

 م اف : دك نحف هدودسس سد اان علا قرط ةدحتار 1 قده يأ َنيِقْو

 ءدحاو مسا امه :ليقو «نيتيآ دعو طخلا يف امهنيب لصف كلذلو ؛ةروسلل نامسا نيذه لعل "قسع" 1 نو

 هنأ ىلع بصن فاكلا نأ ىلإ ريشي :ءاحيإلا كلذ لثم يأ (يواضيبلا ريسفت) .ميماوحلا رئاس قباطيل ؛امهنيب لصفلاف
 نيذلا ىلإ يحوأو نآلا كيلإ يحوي ةروسلا كلت ءاحيإ لثم يأ «ءاحيإلا كلذ لثم ءاحيإ يحوي يأ ءفوذحم ردصم ةفص

 نبل هنأ :ى سابع نبا نعو «ةيضاملا لالا ةياكح ىلع اييلغت ؛ع راضملا ظفلب ركذ امنإو «يضاملا نامزلا يف كلبق نم

 ىلإ عجري لكلا يف هب ىحوملا نأ :ةقاشملا هجوو (نيلامكلا ريسفت) ."قسع مح" يحوأ دقو الإ باتك بحاص يبن نم

 (يواصلا ةيشاح) .بتكلا نم هريغو نآرقلا نيب كرتشم ردقلا اذهف «ثعبلاو ةوبنلاو ديحوتلا :ةثالثلا رومألا
 نم ىلإ هاحوأو ءروسلا نم اهريغ يف هلثم كيلإ هللا ىحوأ دق يئاعملا نم ةروسلا هذه هتنمضت ام نأ يعي لإ هللا

 هيبنتلا نم اهيف امل ؛ةيوامسلا بتكلا عيمج يف نآرقلا ف ىناعملا هذه ررك هللا نأ :ئعملاو .هلسر د عي «كلبق

 :هلوقو ءءايلا دعب يأ "ءاتلاب" :هلوقو ءءايلا دعب يأ :ثوتلاب (كرادملا ريسفت) .هدابعل ميظعلا فطللاو غيلبلا

 «كلذك سيلو «نيتنث يف نيتنث برض نم ةعبرأ تاءارقلا نأ هعينص رهاظو .ةحوتفملا ءاطلا ديدشت يأ "ديدشتلاو"

 ءايلاب "داكي" أرقي نمو ؛"نرطفني" يف نيهجولا زّوجي ةيقوفلا ءاتلاب "داكت" أرقي نم نأل ؛طقف ةثالث يه لب

 "لإ ةءارق يفو" :هلوقو «ةيقوفلا ءاتلا ةءارق ىلع يأ "نونلاب" :هلوقف «ةيقوفلا ءاتلاب الإ "نرطفتي" أرقي ال ةيتحتلا
 (لمحلا ةيشاح) .ةيعبس ةثالثلاو «"داكت" يف نيتءارقلا نم لك ىلع 7

 ءاهتحت يلا قوف لك قاقشنا هنم دارملاو «تاوامسلا ىلإ "نهقوف نم" :هلوق يف ريمضلا نأ ىلإ ريشي :قشنت ي

 قشنتف «ضرألا قوف عيمجلا طقسي نأ ىلإ اذكهو «ةسماخلا قوف ةسداسلاو ؛ةسداسلا قوف ةعباسلا طقست عي
 ريمضلا دوعي نأ حصيو :يواصلا لاق .لالجلاو ةبيلا ديزم يف غلبأ ةيقوفلاب دييقتلاو .اًده لابحلا ٌرْختو ضرألا

 .ضرألا ركذ مدقتل ؛نيضرألا ىلع وأ ؛نيكرشملاو رافكلا قوف ىلع



 ىروشلا ةروس 1 نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 نمل كورفت دمحلل نيسبالم يأ حِببَر ٍدَمَحي َنوُحَبْسُي ةَكِبنلَمْلاَو ىلاعت هتمظع نم

 نم أود َنيذَلاَو .ممي 2 ُمِحّرلَأ هئايلوأل ُروُفَغْلا َوه هللا نإ آَلَأ نينمؤملا نم ضزألا ىف

 4 ليكَوب ِمِيَلَع ٌتنأ اَمَو مهيزاجيل مِيلَع صخش ظيفح هللا آو مانصألا يأ هنود

 َكيَلِإ ائيَحَوَأ ءاحيإلا كلذ لثم َكِلاَذَكَو .غالبلا الإ كيلع ام ءمهنم بولطملا لّصَحُت

 سانلا َرِذَُتَو سانلا رئاسو ةكم لهأ يأ اَطَوَح ْنَمَو ىَرُقلا مَآ فّوخت َرذَكَل اًبَرَع اناء
 ىفقيرَهَو هنا ىف مهنم ٌقيِرَف هيف كلش َبَيَر ال قلخلا هيف عمجت «ةمايقلا موي يأ عَمَجشَمْو
 نكلَو مالسإلا وهو ءدحاو نيد ىلع يأ ءدِجوَمأ مه هَل َآَسَوَلَو .رانلا 4و ريِعَصلا

 مهنع عفدي 20 ٍريِصَت الَو لَو نِم مّ ام نورفاكلا َنوُمّصلاَو ءتمحَر ىف ُءاَشَي نم ُلْخَدُي

 ,لاقتفا] يتلا "لب" نسغ ةءطقس "ما" ايل ماسلألا يآ ةيووق ني اوكا .باتعل

 دارملاف (نينم ملا ن ١ ف ضرألا 8 نمل نوعفشي أ :كورهتمو عجن "ملامكلا ريسشت) .ىلاعت ةيلإ كل ولا ةبسن نم: :ليقو :هتمظع

 (يحركلا ريسفت) .مهتياده نوبلطي ب يأ ا“ رفاع) © | نم يذل نو ُرِفْعَتْسَي م :هلوق يف امك «ةعافشلا رافغتسالاب

 ىصخم يأ 4 4 هزم ةيشاح) .يواضيبلاك رافكلا ل امشي ثيح ء.همومع ىلع "ضرألا يف نم" ىقبأ مهضعبو

 (لمجلا ةيشاح) .ءىش اهنم هنع بيغي ال ءاهطباضو اهظفاح يأ ءىهامعأ

 لهأ يأ :ىرقلا مأ (كرادملا ريسفت) .بسحف رذنم تنأ امنإ ؛مهرمأ كيلإ ضوفم الو مهيلع لكومب يأ :ليكوب

 اغغإو :ءاهسلا لهأو لن ضرألا لهأ كاسل ثاوعبم وهف .ةهج رك نم يأ :اش وح نمو ,ةحَم يهو (ىرقلا مأ

 كالذ يف قلذعا نأل ؛قرشبلل الخ نكي مل .تقولا كلذ يف هنأل ؛ءاضيأ ةراشبلاب اًثوعبم. ناك إو راذنإلا ىلع رصققا

 صضرألا نأل ؟كلذب تيقفع اهأو ؛فاضملا ريدقتبا ىرقلاءأل ريسفت :ةكم لهأ يتأ ميواصلا ةيشاحإ) :راقك كقاولا

 ؛'عمجلا موي" نم لاح وأ فنأتسم :هيف بير ال (نيلامكلا ريسفت) .عاقبلا فرشأ اهنألو ءاهتحت نم تيحد
 . ليصفتلا ص رعم 32 اهعوقو ةركنلاب عادتب الل غوسملاو ؛ةدععل فرظلا ه ربحت 10 "قفار :هلوقو

 مهداخلاف «هيعسلا نايل تسملا نات نم يأ :لاقعتنالل يتلا .عمجلا موي ةيلع لادلا نيعوجملل ريمضلا : مهنم

 .كعبت نم يلوو كيلو هللاف :سابع نبا نع :يلولا (يواصلا ةيشاح) .رانلا مهوحخد يف ببس ةهآ مانصألا



 ىروشلا ةروس لع نورشعلاو سمانا ءزججا

 رافكلا عم ٌمفَلَمْخآ اَمَو 2: ُريِدَق ِءْىَس لك ىلَعَّوِهَو َْوَمْلا يحَوهَو فطعلا ٌدرحب ءافلاو
 لق ؛مكنيب لصفي ةمايقلا موي هلأ ىلِإ دودرم ُُمَكُحَف هريغو نيدلا نم ءْىْس نم ٍهيِف
 ضألاَو ِتويَمّسلآ ٌرِطاَف :عجرأ فينا هيلو تلقب هلع نول 2-0075

 ِمَعَتَألا َنِمَو مدآ علض نم ءاوح قلخ ثيح اًجَوزأ جكسفنأ ني ركل َلَعَج رب
ٍِ 
 ل لا ,روكذملا لعجلا يف ِهيِف مكقلخي ةمجعملاب َمُكْوَرْدَي انانإو روق جاوز |

 ع تاليوأتلا" يفو .هريغ ىتوملا يحي دوبعم ضرألاو ءامسلا يف سيل ؛كلذ هنأش نم يأ :ىتوملا 7 وهو

 لك ىلع وهو ءادغو مويلا بولقلاو سوفنلا تيمبو «ةتيملا بولقلاو سوفنلا يأ "ىتوملا يبحي وهو" :"ةيمجنلا
 ىبحي :لهس لاقو «راتتسالاب سفنألا تيمبو «يلجتلاب يبحي :.ثح يطساولا لاقو :مادعإلاو داجيإلا نم ريدق ءيش

 نايب "ءيش نم" :هلوقو ؛ةلوصوم وأ ةيطرش أدتبم "ام" :ّلإ متفلتخا امو .اهفاصوأ نم يأ ءتومت ىح سوفنلا
 .رانلا لطبملاو ةنخلا قحملا لخديف يأ :مكنيب لصفي .أدتبملا ربح "ملا لإ هنيكحف" لوقا ناط

 (لمجلا ةيشاح) .ءاسن يأ "اجاوزأ" :هلوق .مكسنج نم يأ :مكسفنأ نم مكل لعج
 مث ليئاكيم مث ليربج مدال دجس نم ل وأ ناك :لاق ه هنأ كلو قداصلا رفعح نع يور خا ءاوح قلخ ثيح

 ءرصعلا ىلإ لاوزلا نم ةعمجلا موي دوجسلا ناك :لاق هذ سابع نبا نعو .نوبرقملا ةكئالملا مث ليئارزع مث ليفارسإ
 ظقيتسا املف ءيح نم تقلخ اهنأل ؛ءاوح تيمسو «مئان وهو ىرسيلا هعالضأ نم علض نم ءاوح هل هللا قلخ مث
 نح :اولاقف ؟يل هللا اهقلخ دقو ّملو :لاق ؛مدآ اي هم :ةكئالملا تلاقف ءاط هدي دمو اهيلإ لامو نكس اهآرو
 (لمجلا ةيشاحإ .تارم ثالأ ص دمحم ىلع يىلصت ىح :اولاق ؟اهرهم امو :لاق ءاهرهم يدؤت

 ماعنألاو سانلل لعج نأ وهو «ريبدتلا اذه ف مكرثكي :ىعملاو ءاماب ىلع "يف" نوكت نأ زوجي :هيف مكؤردي
 ءالقعلا بلغو ماا نيبطاخملل "وكؤرذي" يف ريمضلاو «دلاوتلا مهئانإو مهروكذ نيب ناك يح ءاجاوزأ
 حالطضا وهو :خيشلا لاق «نيتلعلا تاذ ماكحألا نم يهو :يرشخمزلا لاق .بيغلا مهريغ ىلع نوبطاخملا

 ف "وك ؤرذي" ئيعم امف :تلق نإف :يرشخمزلا لاق مث ءاعمتجا اذإ ةبيغلا ىلع بلغي باطخلا نأ ئعيو «بيرغ

 :لوقت كارت الأ «ريثكتلاو ثبلل ندعملاو عبنملاك ريبدتلا ادله لعج :تلق ؟هب مك ؤردي :ليق الهو «ريبدتلا اذه

 ةيببسلل اهنأ :يئاثلاو 4(1779١:ةرقبلا) اك ةاَيَح ضاَضِقلا ىف مكل كلو ىلاغت لاق امك" ريثكت جاوزألا قلخ يف ناويحلل

 (لمدلبا ةيشاح) .قولخملل وأ لعجلل ذوعي ريمضلاو ؛هببسب منك راي يأ «ءابلاك

 اروكذم هنوكل ؛محرلا وأ نطبلل "هيف" :هلوق ف ريمضلا :ليقو ءاجاوزأ ماعنألاو سانلا لعج يأ :لعجلا يف
 (نيلامكلا ريسفت) .كلاوتلاب هيبمسسب مك رثكي يأ انيك



 ىروشلا ةروس "ا تورشعلاو سماخلا عزجلا

 شاقرتك نيل بيلغتلاب ماعنألاو ىسانألل ريمضلاو «كلاوتلاب كيبسسي مكرثكي يأ

 امن (2) ٌريِصَبلا لاقي امل ٌعيِمَّسلآ ّوهَو هل لثم ال ىلاعت هنأل ؛ةدئاز كاكلا *

 تابنلاو رطملا نم ءامهنئازح حيتافم يأ ضال تقاس 1 كيلاقم دهل .2لعفي
 نئارخلل 8-1 ديلقأ أ تيلقم وأ دالمم عمج

 لكم دكا عداتبا ءاشبي , هلأ هيي شي اناحستما اشي نمل هرب قرشا طمقت امهريغو
 < هلق ال زيلع

 را

 20 222 م ا ا در م يعي احوُت هب ىَّصَو اَم ٍنيِدلآ َنِم مك عرش را ميلع ء ىت

 نري هرم باظخا

 . لع" رع دواملا لعتطا ىلع لئابع "ديف" ىف رهضلاو ةةييبسلل "ى".نأ ىلإ كالذبإ راغأ ؟ةببسب مكر بكي يأ

 رهاظلا ىضتقم ناكف ؟دحاو ريمض يف هريغو لقاعلا نيب عمج فيك :لاقي امع باوج :بيلغتلاب (يواصلا ةيشاح)

 كلثم :مهوق يف امك «تاذلا نع ةيانك لثملا :ءيش هلثمك سيل (يواصلا ةيشاحإ) .اهؤرذيو مك ٌورذي :لاقي نأ

 نأ ىلع فقوتي ال اذهو «ىلوأ هنع هيفن ناك هبساني نمع يفن اذإ هنإف ؛هنع هيفن يف ةغلابلا دصق ىلع ءاذك لعفي ال

 (نايبلا حور) هلا لثم ال قم ناش يف ةقيرطلا هذه تيلي 5 ؛لثملا ريدقت فيا ل |ب (ج رانا يف لثم ققحتي

 (ىلاعت هل لثملا توبث مهوي ةيآلا رهاظ نأ وهو ءردقه لاؤس نع ةبوحأ دخأ اذهو :ديكأتلل يأ :ةدئاز فاكلا

 مزلي اضيأو ل لثم الو اشف هل ْنأ < عةلثم نع ةلئاسملا ىقنف عهلثم لثم سبيل :ريدقتلا ريصصي هنأب ؛لاحم وهو

 نأب رسفملا باحافا ؟لاتع ىلاعت هل لثملا تايثإ نأ عم ءوه وهو لثم هلثمف ءلثم هل ناك اذإ هنأل ؛ضقانتلا هيلع

 "لغم" 9 اننقمأ تييجأ» ءماقملا اذه 2 ةبوحألا لهسأ با وخلا اذهو (ع يش هةلكف نعي ريدقتلاو عمدئا 5 فاكلا

0 

 ف الإ زوجي ال وهو «ريمضلا ىلع فاكلا لوخو هيلع مرلي اضيأو «ةرئاح ريغ ءامسألا ةدايز نأب درو ؛ةدئاز 5

 فاكلا نأب اضيأ بيجأو .ءيش هتفض لثم سيل :ريدقتلاف لثنيحو «ةفضلا نعم لثملا نأب اضيأ بيحأو ؛رعشلا

 يف ةغلابم لفملا نبع ةلئامملا يفنف .خأ 1 عال سيلو «لخبي ال كلثم :مهوقك ةيانكلا ليبق نم مالكلاو ةيلصأ

 (يواصلا ةيشاح) .سفنلا ماقم لثملا ميقت برعلا نأل رهو نع اهيفن

 ىلع هريغ ىرحو «هل لثم ال ىلاعت هنأل ؛ةدئاز اهنأ ىلع يلا لالجلا ىرجف :"بيطخلا" يف لاق :خلإ ةدئاز فاكلا

 نس يعم حرش وكل عروش اسلم «لبوأ هنع هيت ناك دسم هدسيو»هبساتي نيسح ىف اذإ هنأل ةدقار تسيل انقأ

 .احضاو ًاقيرطو ةئس لعجو
 ةمظعملا عئارشلا باحصأو مزعلا اولوأو ءايبنألا رباكأ مهنأل ؛ركذلاب ءالؤه صح :خلإ احون هب ىصو ام

 ثعبي ناك امنإ لسرلا نم مهادع نم امأو ؛ديدح عرش هل لسرلا ءالؤه نم لك ناكف «ةددجتملا ةلقتسملا

 ىسومو ميهاربإ نيب نمو «حون ع عرش ,غيلبتب اثعب -حلاصو دوه امهو- ميهاربإو حون نيب نمف «هلبق نم عرش غيلبتب

 - ؛مهلبق نم رك ذي مم امعإو .ىسوم خ رش غيلبتب اوثعب  ىسيع و ىسوه نيب نم اذك وه ءميهاربإ عرش غيلبتب اوثعب



 ىروشلا ةروس اند 0 نورشعلاو سماخلا عزا

 757 .بفلقلا ع أد 208 3 ا ا ل ا هم 56 ع شاع

 نا ىَسيِعَو ىسومَو مهاربإ هب اَنيَّصَو امو كيلإ انيحوا وللا ةعيرشلا ءايبنأ لوأ وه

 وهو دك دمحم ىلإ ىحوملاو هب ىصوملا عورشملا وه , اذه هيف أوقّرفَتَت لَو نيِدلا أوُميِقأ

 ديحوتلا ديو يا 3[ دولا نم كازو شوطذل ال نيرقنلا ل كر اسوا

 .نيرفاكلا نم يَ ديحودلاب يلم دج نرتب 3 ضب رثكو يسوق و انآ
 ع رفم ءانثتسا

 ىلإ رمألا كلذ رمتساو «شاعملا حلاصمو ديحوتلا هعرش ناك مدآ ن نأ ةةغر تس ف اكسأ حون لبق نكي مل مهنأل -

 «تانايدلاو بادالا هل حضوأو ةكتايخاولا هيلع فَ و «تاارخألاو تانبلاو تاهمألا م رحتب ىلاعت هّلللا هثعش ءحح ون

 للملا ريخب ؛ هللا اهمتخ يح ةعيرش رثإ ةدورشاو ىدحاو دع ادعت يفاببلالاب .ربهاتتي ُ لسزرلا دكأتي رمألا كلذ لزي لو

 (يواصلا ةيشاح) .ةمدقتملا عئارشلا عيمج عمج دق انعرش نأ اذهب نيبتف 3ك انيبن لسرلا مركأ ناسل ىلع ءانتلم

 أ تنأ ءحون اي :كولوقيف احون نوتأيف" :يراخبلا دنغ ةعافشلا ثيدح قو «يوغبلا ركذ اذك :ءايبنأ لوأ وه

 ءابآلا ةيبرت لثم ؛داشرإلل مهثعب تناك هريغو مدآ ءايبنألاو لسرلا نم هلبق نمو "...ضرألا لهأ ىلإ لسرلا

 انإو «ةقحل دئاقعلا رئاسو عازجلا مويبو هبتكبو هلسرب ناجإلا اذك و نع :ةعيرشلا /نيلامكلا ريسعت) .دال وألا

 ,ةفلتخم األ ؛عئارشلا يف ام نيدلاب دري لو «دئاقعلا يف ةدمعلا وه هنوكلو هفرشتل ؛ديحوتلا ىلع رسفملا رصتقا

 عمي ةيريسفت "نأ"ف يأ :خلإ عورشملا وه اذه .(486:ةدئاملا) «ًاجاَهْنِمَو ةعّرش مكن اَنلَعَج "لكل :ىلاعت لاق

 وأ لإ اوميقا نا وه :ةريدعت رمصم الترم رم عفر ل ْى ةيردصم نكت نأ روحي و (يحركلا ريسفلا) . ع

 (لمجلا ةيشاح) . نيدلا" نم الدب رم لإ احم 2 وأ «ل وص وملا نم الدب بصن لح 2

 نم بوذجملا نإف ؛كلاسلاو بوذجحملا ىماقم ىلإ "هيلإ ىتخحي" :هلوقب ريشي :"ةيمجنلا تالي وأتلا" يف :خل ! هيلإ يبتجي هللا
 يأ 77

 لو

 لمع يزاوت هبذحي نيرادلا نع هبذجو ؛هسفنل هعنطصاو ؛مهبحي نم كلس يف هكلسو «لزألا يف هللا هابتحا ؛صاوخلا
 ةيادهلل نيقفوم «هنوبحي نم كلس يف مهكلس نيذلا ماوعلا نم كلاسلاو ءردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف نيلقثلا

 تلصح ةبوتلا تحص اذإف ؛ةبوتلا ةجيتن ةبانإلاو .دانعلا 0 دهجلا| يمدق ىلع

 ىعمب وه ءابتجالا نإ :يوغبلا لاقو :هعمج :جارخلا ىبج نم ءديحوتلا ىلإ يبتجي يأ :يبتجي .ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلا

 هنأكف «هدابع نم ءاشي نم هنيدل يفطصي يأ :لاق ثيح رسفملا هراتخاو «هناحبس هلل "هيلإ" ريمضو ؛ءافطصالا

 (نيلامكلا ريسغفت ) عاتفساللا نم موهفم تبثم لعفل هل لوعفم :ايغب /نيلاسكلا ريسفت) .ماللا وعملا 7 لعج



 نقل ةمايقلا موي سم لجأ لإ ءازحلا روخأتب َكْيَو نم تَقَبس ُةَملَ اَولَو ميدي
 دوهيلا مهو ٌَمِهِدْعَب ْنِم بتكلا اوثربأ نينا َنِإَو ايندلا يف نيرفاكلا بيذعتب ّمُجَتَيِب

 ع دب يعول فانا ب اجو دبي كلا دس سشنإ يغار يراضتلاو

 ب ار 7 مكحلا يف 5 لدعأ نأب يأ لدعأل ترو بوجع اقل زن

 اذه ْمُكَنِيَبَو اَنئبَب ةموصخ َهَجُْح ال هلمعب ىزاجي لكف ٌمُحْلَمَعَأ مُكَلَو انْلَمَعَأ آن
 عجرم ا ب وهملاة بلا ءاضقلا لصفل داعملا يف اَنَْيَب عم هلل داهجلاب رمؤي نأ لبق

 ْ نيتك ّك 2 د يباع َّس ص كعام# 1 نو

 .هتزجعم روهظل ؛ناعإلاب هَل َسبيجتَسا ام ٍدْعَب ْنِم هيبن هللا نيد ىف <روُجاحيم َنيِذِلاَو

 ”ةع يسال 0 سو اع فاد 2 ا ام عاام ع تان 2 2 نيو د ظ
 هللا 2: ديدش ٌبادع مهلَو بضغ مييلعَو َمَِبَر دنع ةلطاب ةضجحاذ مهتم دوهيلا مهو

 مس سس ب... تاسلاو لزنأ هب قلتم قلم نارقلا تكلا لّثأ يذلا

 مةومسل ءسلا يبأ ريسفت) .باتكلا لهأ رفك ةيفيك نايب رثإ نآرقلاب نيكرشملا رفك ةيفيكل نايب :2! باتكلا اوثروأ نيذلا نإو

 25 هدهع ف نيذلا يأ ءئراضتلاو دوهيلا مهو «ليجنإلاو ةاروتلا يأ "باتكلا اوثروأ نيذلا نإو" :"بيطخلا" ةرابعو

 .هينا راوساملا عيمج ىلع وأ ءاعدلا ىلع :ليقو ؛ديحوتلا :هيلع مقتساو (لمحلا ةيشاح)

 دوش نيتبيش :لاقو 0 هللا | لوسر باش انه نمو عةدابعلا قح هتدابعو .هتاقت قح هللا كعوقت رن نأ :تارهأ امك

 ام هللا اوقتافأ# :ةلوقب هتمأ نعو هنع هللا شفخت نكلَو هب رمأ ام. همايق مدع نم هفوحن هبيش ببسف : اقاوم و

 كبعت نو (ةنس انتحلا دبعا :اولاق' ثيح يأ :مهءاوهأ عبت الو (يواصلا ةيشاح) .(5١:نباغتلا) © متعطتسا

 .ةردقم رمألا ةلصو «ليلعتلل ماللا :ليقو «ءابلا نعمه. ماللا نأ ديري : لدغأ نأب يأ (يوانصلا ةيشاح) .ةنس كهإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ءافلا ريدقت نم دب الف اذه ىلعف «ةدئاز ماللا :ليقو كيس لدتعأل ؛لدعلاب ترفأ أ

 .ةرباكملا ىوس لحم ةفلاخملل الو ؛ةجاح ةجاحملل قبي مّلو هرهظ دق قحلا نأل ؛ةموصخ ال يأ :ةموصخ
1 

 هربجخ و نااثلاو .يناثلا ريحت "اد" و هل ا يعرف مهتجح"و ءأدتبم :خلا نوجاحي نيذلاو (ةوعسلا يف رياسسفل)

 هذهف ؛ ؟نم ريخخ نحلف مكين لبق ائيبلو ؛مكباتك لبق انناتك :اولاق : د وهيلا مهو (لمجلا ةيشاح) .لوألا ربحت

 (نيلامكلا ريسفت) . ةدانق نع يور اذك «مهتموصح



 يزوحلا روس غشنا نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نع لعفلل قلعم "لعل و يو جيهرقا اهنايثإ يأ َةَعاَسلأ لع كملعي َكيِرَدُي اَمَو لدعلا

 :نولوقي يةيليزت 9 تريلا اب لِجَعَبَسَي .نيلوعفملا دسم دس هدعب امو ؛لمعلا

 نتن نوملتيو هذه ةردقاع نوقفشم اوما < رمثلاو ةيتآأ ريخ انف مهنم ابلغ 4 نات نيم

 تيلل هللا كو دعي لش ىفإ ةعاشلا ى .نولداج تروئامي نيللا نإ هلآ قحلا
 ع

 لك نم ةاَقَيَنَم َقْرْرَي مهيصاعم. اعوج مهكلهي مل ثيح ميكو مهرب -هِداَبِعِب

 ُديري تراك نم .هررمأ ىلع هبلاغلا © ٌريزعلا هدارم ىلع وقل و َوهَو ءاشي ام مهنم

 سلا هيف .قيعضنلاب قوت ىف هَل درت :باوقلا وهو اهبتسك يأ ردا َثَرَح .هلمعب

 22101112 فيعبضت الياتم فتك ايتدلا كوَج ُديِري تراك نَّمَو رثكأو رشعلا ىلا

 نيع وهو :ليقو «ةلزنملا هبتك ف رمألا لزنأ هنأ لدعلا لازنإ عمو ءفاصنإلا ةلآ هنأل ؛انازيم لدعلا يمس :لدعلا

 نعم ءاردإلا :كيردي امو (نيلامكلا ريسفت) .ديدحلا ةروس يف ٍتأيسو «هب نزوي نأ رمأو حون ىلإ لزنأ «نازيملا
 عم "بيرق" ركذ فيك :لاقي امع باوج :اهفايتإ يأ .ةعاسلا لاحب املاع يأ ايراد كلعجي ءيش ّيأ يأ ؛مالعإلا

 ركذملا هيف يوتسي ابيرق نإ :لاقي الو ءفاضملا فذح ىلع مالكلا نأ :باوجلا لصاحو !؟ثنؤمل ةفص هنأ

 ركذو :"بيطخلا" يفو ."لمجلا" نما اضخخلم ءركذ ام هيف يوتسيا الو «"لعاق" انه "اليعف" نأل ؛ثنوملاو

 وأ ءبرق تاذ يأ ءبسنلا ئعم ىلع وأ ثعبلا وأ تقولا يعم يف ةعاسلا نأل ؛ثنوؤمل ةفص ناك نإو "بيرق"
 .ةعاسلا ءيجحب يأ هفاضم فذح ىلع

 وه لوألا لوعفملاو نيعي «"بيرق ةعاسلا لعل" ةلمج هدعب يذلاو ؛,"كيردي" وهو لعفلا دعب يأ :هدعب اه و
 (لمجلا ةيشاح) .ةزمهملاب اه يدعتملا "ىردأ" عراضم هنأل ؛ةثالثل دعتم لعفلا اذهف ,فاكلا

 «صضيصخت ال هنأب نييفانتملاك هدابعب فطللا ميمعت عم ءاشي نم قزرلا صيصخت نأ نم مهوتي امل عفد همست لك نم

 (نيلامكلا ريسفت) .هتمكح هتضتقا ام ىلع رخآب كلذو ءردقب اذه صخي يأ ,مومعلا نم ركذ ام عيزوتل نايب لب

 بسكلا :ثرحلا :"سوماقلا" يف ءيرشخمزلا عرزلابو ءيوغبلا رسف هبو ءبسكلا ةغللا ف :ثرحلا :اهبسك يأ
 .ازاجم هتارمث ىلع بسكلا قلطأف «باوثلا وهو «عرزلاو لاملا عمجو
 ءاهنم ال مسق ام هيطعن ءامل هتمدخو هلمع لعجو ءايندلل هتين فرص نم ىيعملاو .هتمدخو هلمعب يأ :ديري ناك نمو

 هجو هلمعب دصقيو «هبر يضري اميف ىعسي نأ صخشلل يغبني يذلاف ءبيصن الو ظح ةرخآلا يف هل سيل كلذ دعبو

 مرصع يواصلا ةيقاس). :ةرشآلاو ايناللا ىغهل لصخي .هديبسو هقلاخ



 ىروشلا ةروس 0 4 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 مه ْأوَتَح 25 كي رافكل دم لب أ < ) بيضن نِم ةَرْخأألا ىف هل اَمَو هل مسق ام

 هللا ِهب ْنَذَأَي َحَل اَم دسافلا :ريدلا َنِم رافكلل مهل ءاكر شلا يأ أوُعَّرُش مهنيطايش

 موي يف ءازجلا نأب «قباسلا ءاضقلا يأ لّصفْلا ةّملَك اَوَلَو ثعبلا راكنإو كرشلاك

 نيرفاكلا َتيِمِلّظلَآ َنَِو ايندلا يف مهل بيذعتلاب نينمؤملا نيبو َمََُْب َىِضَْل ةمايقلا
 اَمِم نيفئاخ َحريقِفْشُم ةمايقلا هزي ”ةويشطلا نيزك .ملؤم 2 ١» ةيلأ ثاذحح هوَ

 موي مهي ٌمِقاَو اهيلع ءازحلا يأ َرهَو اهيلع اوزاجي نأ تائيسلا خه ايندلا قف أويسك

 سل" لا

 ةبسنلاب اههزنأ هاملت ييحرسلا اولِمَعَو أوتماَد ةيبللاو ةلاحم ال ةمايقلا

 ا ا 12 يق دنع َنوُءاَشَ 8 مه مكود نم ىلإ

 يف "نم" نأ ىلإ ةراشإ هيفو .هيغتبي وأ ديري نأ ال .هل مسق يذلا هعرز هيتؤن يأ «ءاتيإلل ناث لوعفم :هل مسق ام

 يعسلا مّدقو «ايندلل هلمع َدرحَت نإف ؛لطتعفات هيلا ماقملا نأ ملعاو .مي ميعنلا يف ظح يف أ :خ! هل امو .ضيعبتلل "اهنم"

 نأك :نامبإلا ادع اميف طيرفتلا ناك نإ امأو :ًالضأ معن ةرحآألا ف هل. سيلو رانلا قفادلتع ريق ,ناعإلا نئلعااهزف

 ىلإ ريشي :لب (يواصلا ةيشاح) .لماك ريغ ةرخآلا ف ميعن هل ءصاع ملسم وهف ءايندلا بلطل اذايشق ةلليص يئاري

 (نيلامكلا ريسفت) .خيبوتلا وأ ريرقتلل يه ةزمهلاو «"لب" نعم. ةعطقنم "مأ" نأ
 (يواصلا ةيشاح) :يهالضإ ببس األ ؛ببسلل داتسآلا نم ءزاخم نيطايشلا ىلإ عرشلا دانسإ :مهل اوعرش

 .باذعلا مهقاقحتسال نيبم فانئتسا :نيملاظلا نإو .مهدعوم ةعاسلا لب :لاق ثيح :ةمايقلا موي يف

 (يوابصلا ةيشاخح) .اوبسك ام ءازج نم يأ ءفاضم فذخح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهيلع اوزاجي نأ

 امغ فونلا ناك اذإ :لاقي ام باوج ىلإ ةراشإ هيفو .هنم مهل دب ال يأ ءاوقفشي مل وأ اوقفشأ يأ :ةلاحم ال

 نوفئاخ مهأ :باوجلا حاضيإو ؟'ممي عقاو وهو" :هلوق نيبو هنيب عمجلا فيكف ءهوركم عقوتل ؛ناسنإلا قحلي
 عفدلا يف ذخأو ءهوركملا نم عقوتي امر رعشتسا اذإ فئاخلا نأل ؛رذحلا مهعفني ال نيح رذحلا نولواحي نوقفشم

 بيجعتلاو هنم بجعتلل ةّظم ناك ؛عفدلا لواز روذحملا هب ملأ اذإ يح رذحلا كرت نمو ءهنف صلختي ار

 اولمعي ملو اونمآ نيذلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءاهبيطأو اهالعأ ةنحلا ةضورف يأ :ةبسنلاب اههزنأ (لمجلا ةيشاح)
 (يواضلا ةيشاح) ..بيطألا يف الو ىلعألا يف اوسيل مهنأ ريغ ؛ةنخلا ف تاخحلاصلا
 (يواصلا ةيشاح) .ةيزاحم ةيدنعلاو ؛«"نوؤاشي" ل فرظ :مهر دنع



 ىروشلا ةروس "”ى نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 هدابع هب دافثم و اففخم ةراشبلا نم هللا ءثيبي ىذلا كلاذ 2 هبكحلا 8 |اًوه َكلاذ مع فدو. 1 2 يل مهجو# برع 7ع سر مب حب حكموا كحع # ىلا

 | اًرجأ ةلاسرلا غيلبت ىلع يأ ِهِيَلَع زكلكَسأ آل لق ٍتنَحلَّصلآ ْاوُلِمَعَو ْأوُنَماَء َنيِذْل كي ي*»# د ءا| ب 2 محا سجل جالا يف وص نتف 4 نع ا عا ردع
 هلل ل 5 ىلا اعلا

 5250آآ0 هس سم مسمع مس سس همس هس سس. ةعطقتس عافطسا ليَوقلأ ىف ةدْوَجْل

 طق ارجأ يكلاسأ ء يأ

 ءريمضلا لصتاف راجلا فذح "هب" :هلوقب رسفملا هردق .ءفوذحم دئاعلاو .هريخ "رشبي يذلا"و ءأدتبم : كلذ

 راشبالا نم أ "اففخع" :هلوق .ةراشبلا ةدام نم يأ :ةراشبلا نه (يواضلا ةيشاح) .هدابع هللا يشتت كلذ هدنع

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ريشبتلا نم يأ "القثم" :هلوقو ؛يلعو ةزمحو ريثك نباو ورمع يبأل

 ل ينلا نأ :اميذ سابع نبا نع :لوألا ؛لاوقأ ةثالث ىلع ةيآلا هذه نئيعم يف نورسفملا فلتخا :ىبرقلا يف ةدوملا الإ

 ينوعبتت م نإ ئعملاو «ةبارقلا نم مكنيبو يئيب ام يأ ١(« :نروشلا) © ىرقلا يف ةدومملا الإ ارتجأ هْيلَغ كلاسأ ال

 .اهعفن مكيلع دعي ييوذؤت الو يمر اولصو «ىبرقلا قح اوظفحاف

 وهو مكاده لجارلا اذه نإ :ناضنألا تلاقف «ةعس هدي ِق زكي ١ ةنيدملا ملك امل 2 يببلا نأ :ابضيأ هنع : يباثلا

 ةيالا تلو مهيلع اهدرف ءا هوتأ 9 اولعفف ءمكلاومأ نم ةفئاط هل اوعمجاف مك دلب 5 مكراجأو ءمكتخأ نبا

 ىلإ برقتلا يف ةروصحم مكتدومو مكتبحم اولعحت نأ الإ هانعم نأ :نسحلا نع :ثلاثلا .راصنألل باطخلاف ذئتيحو

 ىلعو «براقألا نيعمب يناثلا ىلعو ؛محرلا ىيعمج. ةبارقلا لوألا ىلع ىبرقلاف ءيويند ضرغل ال ؛هتمدخو هتعاطب هللا
 هل :انلق ؟انهه ءانثتسالا ئعم امف ءزوجي ال غيلبتلا ىلع رجألا بلط :تلق نإف .برقتلاو برقلا نيعمب ثلاثلا

 :رعاشلا لوق دح ىلع «مذلا هبشي ام حدملا ديكأت نم اذه نأ :لوألا «ناباوج

 بئاتكلا عارق نم لولف نمي مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو
 ,مهفارشأ قح يف اصوصخ- ؛ةبجاو نيملسملا نيب ةذوملا نأل ؛رحأب سيل ةقيقحلا يف وهو ءاذه الإ بلطأ ال ئعملاف

 مت مالكلاف ذئئيحو ءرسفملا لاق امك عطقنم ءانثتسالا نأ :يناثلا .رهاظلل رظنلاب الصتم ءانئتسالا نوكيف ذئنيحو

 :ليق هتبارقب دارملاو .يبارق مكر كذأ يأ ."ىبرقلا يف ةدوملا الإ" :لاق مث ؛"ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق" :هلوق دنع

 (ارصتخ ي واصلا ةيشاح١) .سابع لآَو رفعحب لآو ليقع لاو ىلع لآ مه :ليقو 5-5 امهانباو ىلعو ةمطاف

 يف ةدوملا الإ" :لاق مث ,"ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق" :هلوق دنع مالكلا متو ءعطقنم ءانثتسا اذه يأ :عطقنم ءانشتسا

 ىورو :هيف اضيأو (ريبكلا ريسفتلا) .رجأب سيلو رجأ ظفللا يف هنأكو ءمكنم بارق مكركذأ نكل يأ :"ىبرقلا
 ؟مكدوم انيلع تبجو نيذلا ءالؤه كتبارق نم هللا لوسر اي :ليق ةيالا هذه تلون امل هنأ "”قاشكلا" بحاص

 - ا ونوكي نأ بجو اذه تبن اذإو لص ىببلا براقأ ةعبرألا عءالؤه نأ تبثف ا اههانباو ةمطافو ىلع :لاقف



 ىروشلا ةروس "1 نورشعلاو سماخلا ءعزججا

 نم نطب لك يف هل نإف ؛اضيأ مكتبارق يه يلا بارق اوُدَوَت نأ مكلأسأ نكل يأ
 ل“ دا

 ّنِإ اهفيعضتب امسح ايف هل دز ةغاط َدَتَرَح بسنكب رتب نمو ةبارق شيرف هللا

 [ . ةنسحلا فيعضتب ةلأ وأ ةنسحلا يف

 ةبسنب بدك دقلا لع ىرتفآ َنوَلوُقَ لب مَ .هفعاضيف .ليلقلل ١ روُكَش بونذلل ٌروُفَع

 لوقلا اذه ماذا ىلع ربصلاب َكبلَق ْلَع طبرب زيت لأي نإ لاطت هللا لا ةكرقلا

 ىلع ةلزنملا َءهِتَملَكب هتبثي ّقَحلآ قيعَو هولاق يذلا َلِطَبلآ هلآ حَمَيَو لعف دقو ءهريغو

 هدايَع رع ةَيَوَكلا لبعي ىرتلا رهو .برلقلا ف اع, كو روذّصلا تاَذب دبلَع | ةيبل

 بيجيتسمو دءاتلاو:ءابلاب © َوُلَعْفَت ام ُمَلْعَيَو اهنع باتملا ِتاَعَيّسلَأ نع أوُفعَيَو مهنم

 لاحلاو نقض ركب يبأ ىلع هنف يلع ةيلضفأ ىلع لوقلا اذه اساس بص ديرو نيد ويمد دس

 .325 هللا لوسر دعب لضفأ بشد ركب ابأ نإ :لاقو شذ ركب يبأ ةيلضفأب ةديدع عضاوم يف حرض يزارلا نأ
 ال وانت ةدوملا لوانتي اهنأ الإ ءتناك ةنسح يأ و همومع 4 ٠ ءلوسرلا .لآ ف ةذوملا انأ يدسلا نعو :ةعاط

 ءاهيلع لماح ةيبوتلل لباق :ليقو ءهلضفب عاطأ نمل يأ :روكش (نيلامكلا ريسفت) .ةدوملا ركذ بقع اهركذل ؛ايلوأ

 (كرادملا ريسفت) .باثملا نع لضفتلاو ءامياوث ةيفوتو «ةعاطلل دادتعالا نع ةرابع ىلاعت هللا ةفص يف روكشلا :ليقو
 ايدك هللا ىَلَع ىَرَتفأظ :ههوق ىلعو :مهاذأ ىلع ربضلل كبلق ىلع طبري يأ :دهاجم لاق :خإ هللا أشي نإف

 (كرادملا ريسفت) .مهبيذكتب ةقشم هلحدت الثل (6:أبس)
 ."مهاذأ كيلع قشي ال يح ربصلاب كبلق ىلع طبري" :لاق هنأ دهاجم نع يور اذك «هبلق طبر هللا لعف يأ :لعف دقو

 اب هطرشلاب قلعتم ريغ لطابلا وخم نأل ؛"مقخي" ىلع فوظعم ريغ أدقبم مالك وهو «كرشلا يأ :لطابلا هللا حميو
 ديو :قف تطقس امك طنخلا قف واولا تطقس امنإو ."قحيو' عفر و ىلاعت هللا مسا يابو تن

 (كرادملا د ١ ١(. :ءارسإلا) 4 ريَحلا ُهَءاَعَد رشلاب نا

 رسال

 هاير 2 5 5 لإ 0(
 عع "نع" نأ ىلإ ةراشإ "هدابع نع" :هلوقل ريسفت :مهنم نيبدملا . صعب نأ + :ريخلا 8 (ل املا ةيش ( .نمم ْن

 سوا بايساسرة ياسا نيعب يأ - هيلإ ظني الف «قحلا بانج ىلإ هدي عفري

+2 

 تلصح يا تييحتسا"و ."هل ترفغ دقف يريغ بر هل سيلو «يدبع نم تييحتسا دق «قكئالم اي 3
١ 

 ء أ
 :لوقيف

 (كايبلا حور) .دابعلا عرضت نم يىيحتسا ينإإف ؟هها رم



 ىروشلا ةروس 1 نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 نت“ 57 نا

 ولو م + هيد تاَدَع نك نوذيكلاو' هللا نك مه ُديَِيَو نولأسي ام ىلإ وف

 لري نكِبلَو ضّرألا ىف اوغط يأ مهعيمت“ مهعيمج ْأَوَعَبَل مهعيم ءمِدابعل قزّرلا هلل 1
 ع 0 هي

 : ضع :ةود ةدايح ضعبلا اهطيسيفا اَسَي ام ٍرَدَقِ قازرألا نم .هدضو فيفختلاب
 ريثك نباو ورمع يبل

 نم رطملا عبق لكي ىذا َوهَو 2 ٌروصَي مح واعي مَنِإ يغبلا طسبلا نع أشنيو
 نينمؤملا نسحما ُقَولَآَو هُو هرطم طسبي دُدَكَمْحٌَرشمُيَو هلوزت نم اوسفي وطقم ِدّكَب
 قرفة (َم قلخَو ضْرألاَو ِتَويَمَسلآ ُقلَخ ِهِتَياَء َنِمَو ٠ ما دومحلا م: ٌديِمَحلا

 َةوِعَمَح َْلَع َوْعَو مهربغو سانلا نم :ضرألا ىلع بدني ام يه ٍة,آ5 ني اَمِهيِف رشنو

 باطخ ٍمكََبَصأَآَمَو .هريغ ىلع لقاعلا بيلغت ريمضلا يف 35 ٌريِدق ُءاَشَي اذإ رشحلل

 ربعو «بونذلا نم متبسك يأ ْميِدَيُأ َتَبَسَك اَمِبَق ةدشو ةيب وبسم ني نينمؤملل

 00111 ار 23) ريِثك نع ًأيفطيو ا لوازت لاعفألا رشا .نآل ؛يديألاب

 يف هلل ههجو بصي ملسم نم ام: ىلا لاق ."باجأ" عم "باحبسا" نأ ىلإ ةراشإ :نولأسي ام ىلإ مهب

 قعك. "باجتسا" نأ ىلإ ريشي :مهبيجي (نايبلا حور) .هل اهرعَّدذي نأ امإو هل اهلجعي نأ امإ ءاهايإ هاطعأ الإ ةلأسم

 نأب اوتمآ نيذلا هللا بيحتسيو :ةانعم : ليقو ؛مظعتساو مظعت :كلوقك «لعفلا ديكأتل ؛ةدئاز نيسلاو «"باجأ"

 (نيلامكلا ريسفت) .هولأس ام ىلع مهديزيو ؛هوعد اذإ مهل بيجتسيو ؛مهتائيس نع وفعيو ءاوبات اذإ مهتبوت لبقي

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مدقو "ءاشي ام"ل نايب وأ "لزني"ب قلعتم :ردقب

 نم نإ :-سنأ نع يوغبلا هدنسأ امك- يسدقلا ثيدحلا يف ؛ةمكحلا هيضتقت ام بسح ىلع :خلإ اهطسييف
 هتينغأ ولو ءرقفلا الإ هحلصي ال نم مهنم نإو «هنيد هيلع تدسفأل هترقفأ ولو «ئغغلا الإ هحلصي ال نم يدابع

 (نيلامكلا ريسفت) .بدحلا نم مهئيغي هنأل ؛كلذب تيمس :ثيغلا (نيلامكلا ريسفت) .هنيد هيلع تدسفأل

 هلوق يف امك ءدرفملا ىلع ئثملا قالطإ نم وهف ءامحدحأ يف دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ ١ ضرألا ىلع بدي ام يه

 مث نسحأو ملسأ اذهو ؛حلملا وهو امهدحأ نم ناجرخي امنإو «(77:نمحرلا) هيَناَجْرَمْلاَو ٌولْوللا اَمُهْنِم جرحي :ىلاعت
 يشمك اهيف نوشمب تاوامسلا يف تاناويح قل ىلاعت هللا نأ نم عنام الو عيه ىلع ةيقاب ةيآلا نإ :ليق

 .ءاشي تقو يأ يأ :ءاشي اذإ .ماعلا فرعلا فالخ ىلع هنوكل ؛ماهفألا نم ديعب كلذ نأل ؛ضرألا ىلع يسانألا



 ىروشلا ةروس 0 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نيبنذملا ريغ امأ «ةرخآلا يف ءازحلا ٍنثي نأ نم مركأ ىلاعت وهو هيلع يزاجي الف ءاهنم

 هللا َنيِزِجَعُمِب نيكرشم اي مُثنأ اَمَو .ةرخآلا يف مهتاجرد عفرل ايندلا يف مهبيصي امف

 عقدي 2. ريصن ؛ اَلَو لَو نم هريغ يأ ِهَّللآ تود نم, كَل امَو هنوتوفتف ضّوألا ق ابره

 | .مظعلا يف لابجلاك 2: ملعألاك رخَبلا ىف نفسلا راَوَجْآ ِهِتَياَء َنِمَو .مكنع هباذع

 ِتَيَآَل َكِلَذ ىفَّنإ ةعرهظ آغ يارجج ال قباوث ةجاور ترضي كلفن سيول نكس اَشَ

 َنُهَقِبوُي وأ .ءاخرلا يف ركشيو ةدشلا يف ربصي ؛نمؤملا وه 2 ٍروُكَس ٍراَبَص لُكْل

 نم نهلهأ يأ أوُبَسَك اَمِب نولهأب حيرلا فصعب نهقرغي يأ .""نكسي" ىلع فطع

 بصتلابو قل اتسع عقرلاب ع 7-2 هلهأ قرغي الف اهنم 20 ريثك نع ُفعَيَو بونذلا
 امها دع 95 رهاع نباو ,عفانل

 ام اَنَتبياَء 1 نو هك يرقلا ملعب مهتم قتيل ميقرفب نق ريق ليطت' ىلع فرطعم

 .....ا4 ملعب يلوعفم دسم تدس يفنلا ةلمجو «باذعلا نم برهم مع مهحا ١ صيخ نم مه

 اذإ باذعلا , مكنع عفدي رصان يأ :ريصن الو (كرادملا ريسفت) .بئاضملا نم مكيلع ىضق ام نيتئافب يأ :نيزجعم

 يرجلا نأ عم (هتفص ءاقبإ و فوصوملا فذح مهوي ةيالا رهاظ نأب لكشتتا :نفسلا (كرادملا ريسفت) مكب 1

 رحب مل اذإ عانتمالا لحم نأب :بيجأ ؟هملع مدعل ؛هفذح زوخي الف ءنفسلا وهو فوصوملاب ةصاخلا تافصلا نم سيل

 كلذلو «فوصوملا فذخ زاح الإو ,عرحألاو قربألاو حطبألاك ةيمسالا اهيلع بلغت نأب «دماوحلا ىرحم ةفصلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةيراحلا نفسلا يأ :لقي مل و «نفسلاب "راوحلا" رسف
 نم دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :نرصي (نيلامكلا ريسفت) ."نرصي" نعمب لمعتسي «راهتلا نيضميف هانعم لصأ :نللظيف

 (يواصلا ةيشاح) .اراف ربخلاب هنع ربخملا صاضتنخا وهو ءاهانعم دارملا سيلو ءراهف وأ ليل يف ةروريصلا "لظ"

 .تابجاولاب نايتإلا وهو ءركش فصنو «يصاغملا نع يأ ربص فصن ؛نافصن نامبإلا نإف ؛لماكلا يأ :نمؤملا وه

 اهقرغي دق لب فل موهفم الو نقرغيف اهفصعي وأ ندكر يف حيرلا ن كس انتو نأ ا ىعملاو :نهقرغي يأ (يخركلا ريسفت )

 يف وفعلا لخدأ امنإو ءاهيلع يزاخي الف يأ :ريثك نع فعيو (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغ وأ حول علقك رخآ ببسب هللا

 (كرادملا ريسفت) .مهنع وفعلا قرط ىلع اسلاك قزم اان كالو اقايشإ ىآ :نيعملا نآل د منعم سس قايلإلا كج

 .نم ةدايزب رحوم أدتبم 'صيحم نم" :هلوقو مدقم ربح :مش ام



 ىروشلا ةروس ش "و نورشعلاو سمانا ءزجلا

 نذل موقت 0 +: باوثلا نم هلأ دنع انو 00

 شِحوفلاَو 8 لاازب َنيِذَلاَو .مهيلع فطعيو /2) َنوُنكوَتَي ٌمِيَر ْىلَعَو ْأوُنَماَ
 3 َنوُرِفْغَي مه أوُبِضَع ام اَذِإَو لكلا ىلع ضعبلا فطع نم ؛دودحلا تابجوم

 : ةدابعلاو ديحوتلا نم هيلإ مهاعد ام ىلإ ةوناجأ مير اوُباَجَعَسآ َنيِذَلاَو نوزواجتي

 ل

3-7 6 

 هل طرشو «ئيعم نود اظفل اهلمع لاطبإ بوجو وهو «بولقلا لاعفأ صئاصخ نم قيلعتلا :لمعلا نع قلعم

 لاعفأ نم هنأل ؛"ملعي" وهو ءاهيف لعفلا لمع يأ "لمعلا نع" :هلوقو «ءادتبالا مالو يفنلاو ماهفتسالا لبق اهعوقو
 لوألاو :"متيتوأ" ل ناث لوعفم بصن لحم يف يهو «ةيطرش "ام" :خلإ متيتوأ امف .اهصاوخ نم قيلعتلاو «بولقلا
 نم اهيف امل ؛"ام"ل نايب "ءيش نم" :هلوقو .مالكلا ردص هل نأل ؛يناثلا مدق امنإو «لعافلا ماقم ماق نيبطاخملا ريمض

 امو" :هلوقو .عاتم وهف يأ ءرمضم أدتبم ربخ "عاتم"و «طرشلا باوج يف ءافلا "ايندلا ةايحلا عاتمف" :هلوقو .ماهإلا

 (لمجلا ةيشاح) ."ىقبأ"ب قلعتم "نيذلل"و ءهربج "ري" و ءأدتبم "هللا دنع
 هذحأ "لوزي مث" :هلوقو .بكرملاو نكسملاو حكنملاو سبلملاو برشملاو لكأملاك اهعفانم نم يأ :ايندلا ثاثأ نم

 دحاو ال :ليقو «ةثاثأ ةدحاولا ءتيبلا عاتم :ثاثألا :"حابصملا" يفو .يضقني اعئمت هب عتمتي ام وه عاتملا نأل ؛"عاتم" نم

 )ل امجلا ةيشاح) .هظفل نم هل

 طرش عملا اذهي لكوتلاو هاوس عفان الو راض الو «هيلإ الإ هللا نم مهل أجلم ال نأ نودقتعي يأ :نولكوتي مهبر ىلعو
 يف اطرش سيلف ءصخشلاب لزني ام عيمج يف هيلع دامتعالاو «ءهيلإ رومألا ضيوفت هب ديرأ نإ امأو .نامبإلا ةحص يف
 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملا مومعل نوكي باوثلا نم هللا دنع ام نأل ؛انه ادارم سيلو ؛نامبإلا لماك فضو وه لب ؛هتحص

 (نيلامكلا ريسفت) .عوفرم وأ بوصنم حدم :ليقو ؛ماللاب رجلا لحم يف وهف ءاونمآ نيذلا ىلع يأ :مهيلع

 نإف ؛لكلا ىلع ضعبلا فطع نم «ديدش دعو هيف درو ام لك :رئابكلا ءشحاوفلل ريسفت :دودحلا تابجوم
 (قيلامكلا ريسفتإ .هانيب امك :ةريبكلا نع ضخأ ةشخافلا

 نارفغلاب ءاقحألا مه يأ ءطرشلا ءازج ةلمجلاو ءربخو أدتبم :نورفغي مه .ىنعملا ةدئاز "ام" :اوبضغ ام اذإو

 يف تلزت ةيآلا هذهو .مدقتملا لوصوملا ىلع فوطعم :مهيرل اوباجتسا نيذلاو (نيلامكلا ريسفت) .بضغلا دنع
 ام ىلإ هوباجأ" :هلوقو .ةرجملا لبق ابيقن رشع ينثا مهيلع بقثو هل اوباحتساف ناميلا ىلإ كي هللا لوسر مهاعد ءراصنألا
 (يواصلا ةيشاح) .ناتدئاز ءاتلاو نيسلا نأ ىلإ رسفملا راشأو 6 هلوسر ناسل ىلع يأ "ل مهاعد



 ىروشلا ةروس ٠ _ ١ نورشعلاو سماخخا ءزججا

 5 0008 2 1 رق يك رك حاس د ا تحج اي وك

 نولجعي الو هيف نورواشي متي ئروش مهل ودبي يذلا جهرمأَو اهومادأ ةولّصلا ًأوُماَقأَو

 ب درو

 :ىلاعت لاق امك ءهملظ لثم. مهملظ نمث نومقتني يأ «فىنص ب نورت مظل ل

 رهاظ و يسوم يف ىلوألل اهتكاشمل ؛ةئيس ةيناثلا تيم اهلي موج " ِةَكّيَس ْأوََرَجَو
 كرو هصلا هباشحلا ى

 سلا اب كارحخأ :هل لاق اذإو :مهضعب ل لاق طلق نم اين يصر ادي
 انج اف

 تع

 تالا قل آه هنيبو هنيب دولا َحَلّصَأَو هملاظ نعاهع نِمَفا هللا كارخأ"
 وفعملا نيبو :ةحخسل يلو

 .هباقع مهيلع بتريف «ملظلاب نيئدابلا ى أ 2 ةيملاظلا كيال هن ةلاحم هي هرحأي هللا لإ

 5 يبلا مودق لبق راصنألا تناك .ىرشبلاك يأرلا ف 9 هتك راش ي يا ؛هترواش ردصم ىروشلاو :ىهنيب ىروش مهرمأو

 كرما ىف مهرَواَشَو م :ىلاعت لاق «كلذب 0 رمأو عهي ىلاعت هللا مهحدمف هيلع اولمع مث عئفيق اورو ةأاششن ارمأ اودار أ اذإ

 هتاليع
 نورواشتي د5 هدعب قو ةباحصلا ثناكو «ةيداهتجالا رومألا ف كلذو ؛هباحصأ بولقل افيلأت 2١(! نارمع لآ)

 لصحيف «نومدقتملا نونم ملا ي أ : فنص ركذ نمو (يواصلا ةيشاح) .ةفالخلا هيف اوروأشت ام يارا ضلي

 مه اوبضغ اه اذإو" :هلوق يف ىلاعت هللا مهركذ دقو ؛مهملظ نمع لوفعي افنص : نيفنص نينم ملا لعج -.لاستاللا ن

 © نورتي ف يغب مناص ادا َنيذلاَو# :هل وق ِق هللا مهركذ دقو ,مهملظ نم ل ومعتني امنصو 3 "نورفغي

 (يواصلا ةيشاح) .(755:ىروشلا)

 باب نم اهئازج ىلع ةئيسلا قالطإ نأب رعشي همالك رهاظ .عقاولا يف ةئيس نكت مل نإو :خلإ ةئيس ةيناثلا تيم

 .هتبحص يف هعوقول ؛ةريغ ظفلب ء ءيشلا رك د وعاف ؛ةلك اشملا بباب نيستا كاملا لهأ دبع ةروهشملا مس

 لاق" :هلوقو .صاصقلا اهيف ىلا تايانجلا رئاس نم اهريغو يأ "تاحارجلا نم" :هلوقو ."اهلثم" :هلوق يأ :اذهو

 يأ .حيبقلا ءالكلا باوجج ريف ةضورقم ةيالا :يدسلاو دهاجم لاقو :"بيطنخلا" ةرابعو ءيدسلاو دهاجم وهو "وهضعب

 (لمجلا ةيش ةيشاح) .قدعتت نأ نيغ ريغ نم ءاهلثع. همتشت كمتش اذإو هللا كارزحأ *هل لقف هللا كارعغأ ل كحذش لاق اذإ

 عاجلا ُِق بجااولا كاك اذإ يأ «عيرفتلل ءافلا :افع نمف لاوقألا ُِق لئامتلا بحجيف هيلع ديزي الو :خإ هبيحيف

 كلذي رانتلا "هنع وفعلاب هنيب و هنيب دولا حلصأو 7 هل ق٠ .ابلاغ ةلئامملا رذعتل ؛حالصإللاو وفعلا ىلوألاف ةلئامملا ةياعر

 بيخي ال هللاو هللا ىلإ رمألا ضيوفت هيفو :ميظع هرمأ ل إف ؛ و وفعلا ىلع ثحو ضيرعت هيفو وفعلا مامت نم حالصإلا نأ ىلإ

 بجي ال هنإ' :هلوق .مظعلا يف اهرمأ ساقي ال ةمهبم ةدع : هللا ىلع ةرجأف (ي واصلا ةيشاح) . | هيلإ رمألا ضوف نم

 ناك نم :ةمايقلا موي دانم يداني :ثيدحلا يف ؛راصتنالا دح نوزواجي نيذلا وأ ءملظلاب نوؤدبي نيذلا يأ "نيملاظلا

 (كرادملا ريسفت) .اقمع نم الإ ع وشي الق ءوشيلف هللا ىلع رخخأ هل



 ىروشلا ةروس "م نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 .ةذحاؤم 2 3 ليِبَس نّم مِييلَع اَم َكيتلْوُأَف هايإ ملاظلا ملظ يأ ويملظ َدْعَي ٌرَصَتنآأ ِنَمَلَو

 يصاعملاب قَحْلَآِر تعب ضزألا ىف قولمعي ةروفتوو ساكلا نوُملاكَي يذلا لع ليشلا ام

 ريصلا قَد نإ زوامت َرْفَطَو رصعني ملَرْبَص نّمَلَو ل وم هو ةيِلأ ثاَدَع دهن كارنلوأ
 هللا للضي نَمَو . .اعرش ةةيايوا ملا نق ىعمب ءاقاموزعم يأ 2 ج2 روُمألاِمْرَع نم زواجتلاو

 نييطلا ىَرَتَو هايإ هللا لالضإ دعب هتياده يلي دحأ يأ را كو نِم ا

 َرَتَو ؟قيرط 20 ليِبَس نم ايندلا ىلإ ْوَرَم ْلِإ لَه َتوُلوُقَي ِباَدَعْلأ اوأَر امل
 نم نيسي روس زي نيعضا وتم نيفئاخخ ّىريعشخ رانلا أ يلع ةيوض رعي و

 2011111 يم مف ممم مح ميسم بي . ب 14 راسفا رظفلا :ليعتش ويك لاكن
2 

 "كيئلوأف" :هلوقو ءأدتبم ةلوصوم وأ طرشلا باوج "خلإ كئلوأف" ةلمجو «ةيطرش "نم"و «ءادتبالل ماللا :رصتنا نملو
 (يواصلا ةيشاح) .طرشلاب لوصوملا هبشل ؛ءافلا تلخدو ؛هربح

 ؛ديرجتلا ليبس ىلع لمعلاب هرسف :نولمعي .هايإ ماظلا ملظ دعب ّصتقاو مقتنا نملو ئععملاو :هملظ دعب رصتنا نمو
 (نيلامكلا ريسفت) .قحب نوكي ال وهف هانعم ىلع كرت ول يغبلا نإف ؛اديكأت "قحلا ريغب" :هلوق نوكي اليك
 (لمجلا ةيشاح) .هيف يدعتلاب نرتقملا راصتنالاك ؛قحب ابوحصم نوكي دق يغبلا نأل ؛هب ديق :قحلا ريغب

 هلاق امك «هيف ريمضلا ريدقت ىلإ جاتحي الف ءهربص وهو نيعملا ربصلا ىلإ ةراشإلا نأ ىلإ ريشي :زواجتلاو ربصلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهردب ناونم نمسلا" :مهوق ف فذح امك هنم يأ عجارلا فذح :يرشخمزلا

 .هكرت يف صخرتي الو هسفن ىلع لقاعلا هبجوي نأ يغبني امث وأ ءاهيلإ بدن يلا رومألا نم يأ :رومألا مزنع نمل
 ىلع ربصلا :ىشرقلا ديعس وبأ لاقو ؛"مهردب ناونم نمسلا" :مهوق نم فذح امك موهفم هنأل ؛ عجارلا فذحو
 ؛لاوحألا لجأ وهو ءاضرلا لاح ىلاعت هللا هثروأ عزجي مل و هبيصي هوركم ىلع ربص نمف «هابتنالا تامالع نم هراكملا
 نأل ؛لاح :خلإ مهارتو (كرادملا ريسفت) .هاوكش هعفنت مل مث ؛هسفن ىلإ هللا هلكو ىكشو تابيصملا نم عزج نمو
 .باذعلا اهيلع لادلا رانلا ىلع دوعي "انيلع" يف ريمضلاو ءاضيأ لاح "نيعشاح"و «ةيرصب ةيؤرلا

 :لاقي ءردصملا هب دارملا :ليقو «نيعلا وهو وضعلا فرطلا نم دارملا :ليق : "لمجلا" فو :يفخ فرط نم نورظني

 ؛رانلا ىلإ رظنلا نوقراسي يأ :ةقراسم .لوألا حراشلا ةرابعب بسانملاو ءايفح ارظن نورظني يأ فرطت هنيع تفرط
 (بيطنخلا ريسفت) .هنم هنيع المت ردقي الف ءفيسلا ىلإ لوتقملا رظني امك ءمهسفنأ يف ةلذو اهنم افوخ



 ىروشلا ةروس 5 0  دورشعلاو نياك ءزجلا

 مُبَسفنَأ اوسخ َنيِذْلا تيرِسخلا نإ َوثَماَء َنيِذَّلآ َلاَقَو و ءابلا ىنعمب وأ «ةيئادتبا "نم"و

 ةرجلا 2 م ةذحعملا روح لا ىلإ مهوصو مدعو ؛رانلا امس سهلا ةيويرطأو

 2 ٍميِقُت باَذَع ىف نيرفاكلا َنيِمِلّطلا نإ لأ "ن "نإ" ربخ لوصوملاو ءاونمآ ول
 عفدي ةريغ يأ هللا نوُد نِم ُهكوُرُصَحَي ُءآَيِلوَ مسالم #6 لا ..لباعت .هللا لوقم نم

 ةنججلا ىلإو ءايندلا يف قحلا ىلإ قيرط :3) ليِبَس نِم هُهَل اًمف ُهّللا ٍللْصُي نَمَو مهنع هباذع

 موي وه موي َتأَي نأ ٍلَبَق ني ةدابعلاو ديحوتلاب هوبيجأ ِمُكَيَرِل أوُبيِحَتْسَأ .ةرخآلا يف
 هيلإ نوؤجلت ٍاَجلّم نِّم مُكَل ام هدري ال هب ىتأ اذإ هنإ يأ ِهّللآ تم مَُلَدَرَم ل ةمايقلا

 توسل و كا ا ه غن" ب ها "5 يا د ع

 َاَتلَسَرأ اَمف ةباحإلا نع أوضّرعأ نإف .مكبونذل راكنإ ا امو دم

 وه ,مئاد 7
 رح

 :ءابلا ىنعمب وأ (نيلامكلا ريسفت) .ئعملا يف برقألا وه رخآلاو ؛لذلا نم فيعض يفح فرطب نورظني يأ :ةيئادتبا نمو
 ؛"لاق'"ل فرظ وأ ءايندلا يف عقاو لوقلاو «"اورسخ" ل فرظ :ةمايقلا موي .لذلا نم فيعض ىفخ فرطب يأ

 (يواصلا ةيشاح) 2 وقولا ققحتل ؛يضاملاب ربعو «ةمايقلا موي عقاو وهف

 رملا نوكي نأ لمتحيو ءروحلا "لهألا"ب دارملا نأ ىلع ةراشإ هيفو ؛ءلهألا نارسحخ ىلإ رظان :مهوصو مدعو

 ىلاعت هللا لوقم وه :نيملاظلا نإ الأ (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا يف مهريغل اوراص نأب هنارسحو ءايندلا يف مهلهأ لهألاب
 سيل "اوبيجتسا" يف نيسلا نأ ىلإ ريشي :خلإ هوبيجأ (نيلامكلا ريسفت) .مهمالك ةمتت نم وه :ليقو ءمهل اقيدصت

 مكح انه دعب هللا هدري.أل نأ © ةرهال" با ليضفي "دف" : هللا نم (نيلامكلا ريسفت) ."اوبيجأ" ئيعمبب وه

 (كرادملا ريسفت) .هدر ىلع دحأ ردقي ال موي هللا نم يأ نأ لبق نم يأ "ايا وأ هب

 ردصم ريكنلا نأ ىلإ ةراشإ همالك يفو ,مكح راوج مكيلع اب دهشتو «مكفئاحص يف ةنودم اهنأل يأ :مكبوبذل راكنإ

 (يحخركلا ريسفت) .نيكرشم انك ام انبر هللاو :نولوقي مهف الإو ؛يجنملا راكنإلا دارملا لعلو .سايق ريغ ىلع "ركنأ"
 ,مل وملا ىععمب ميلألاك ركنملا نيعمب ريكنلا :ليقو «دهاجب هلاق ءمكر صني رصان يأ "ريكن نم مكل امو" :"يظقلا" قف

 (لمجلا ةيشاح) . يبكلا هلاقو متاح لأ نا ةاكجح «ياذعلا نم مكب لرئي : ان هي طع نودحتي ال .

 وأ ؛ءكيلع بات عال وأ ؛نرحت الف :ريدقتلاو «فوذحملا باوجلل ليلعت ةلمجلا هذه :اظيفح مهيلع كانلسرأ امف

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ كاتلسرأ اهاننآل ؛؟ءيشب فلكت ال



 ىروشلا ةروس مل نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ميغا... ظ 00 2 دهم ها ع قو . ْ للاكل
 اَذِإ انِإَو داهجلاب رمألا لبق اذهو ْغلَبْلا الإ َكِيَلَع ام نإ مهنم بولطملا قفاوت نأب

 "أ 0 هن شف 1 دول 4 2 7 + 0 ا اخ لاس 2 كسلا 0

 ع ِع 7 2 ِع قل: ده ل ا# 24ج نع

 رثكأ نأل ؛يديألاب ربعو .هومدق يأ َمِهيِدَّيَأ َتَمَّدَق امي ءالب ةَئْيَس سدجلا رابتعاب

 م قلت ٍضْألاَو تَوَمَسلآ للم لإ .ةمعنلل ) ٌروُقك نسمإلآ َنَِف اهب لوازت لاعفأل
 لس َةهجَوَرْيوَأ هنن دولا ةاشَي نمل سيبو اَسَنِإ دال وألا نم ءاشد يعلم 00 1

 امتعأ نوكت نأب مهنم ةبولطملا نامعألا :نعأ "يهنم بولطملا" :هلوقو ءمهنم ةرداصلا لامعألا يأ 1 قفاوت نأب

 (لمجلا ةيشاح) .هب كانلسرأ ام لاثتما ىلع مهرهقتل كلسرن مل :ئعملاو ؛ةعاطو نامي نم مهنم هانبلط يذلا هحولا ىلع

 داهجلاب رمألا دعب هنأل ؛غوسنم رصحلا اذه نأ :نعملاو ءرصحلا ىلع دئاع ةراشإلا مسا :داهجلاب رمألا لبق اذهو
 ىلإ ةبسنلاب امنأ الإ «ةميظع تناك نإو ايندلا معن نأ ملعا :خحلإ انقذأ اذإ انإو (يواصلا ةيشاحإ .لاتقلاو غالبلا 17

 ءالبلاو "اذإ"ب ةمعنلا ريدصت يف ةمكحلاو «ةقاذإ ماعنإلا يمس اذهلف ؛رحبلا ىلإ ةبسنلاب ةرطقلاك ةرخاآلا ةداعس

 (لمجلا ةيشاح) .هبضغ بلغت هللا ةمحر نأل ؛ءالبلا فالخي لوصخلا ةققحم ةمعنلا نأ ىلإ ةراشإلا "نإ"ب

 ديحوتو ءامهوحن و رقفلاو ضرملاك يأ :ءالب (نيلامكلا ريسفت) .هظفل رابتعاب هيلإ عجار "حرف" ريمضو :سدجا رابتعاب

 نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىف :مهيديأ تمدق امب (كرادملا ريسفت) .ئيعملا رابتعاب 'مهبصت نإو' ف عمجللاو «ظفللا رابتعاب حرف

 اقوا ةريف هند ؟ىركلناوأ ام :ىلاعت لاق هللا لضف ضحمب نوكت ةمعنلاو *ييضاعلا بسك يبين نوكت ةبيصملا

 اميف اهفرصيو ءاهيلع هركشي نأ ةمعن هللا هاطعأ اذإ ناسنإلا ىلع بجاولاف (18 :ءاسنلا) َكِسفَن ْنِمَف ٍةَْيَس ْنِم َكَباَصَأ

 (يواصلا ةيشاح) .هفرتقا امل ةرافك نوكت اهلعلف ءاهيلع هدمحيو ءاهيلع ربضيلف ةبيصمي, بيصأ اذإو :هيضري
 نإف :لاقف ءافوذحم اريمض ءاقبلا وبأ كفو عروفك هنإف يأ عرَمْضملا عقوم رهاظلا عوقو نم :روفك ناسنإلا نإف

 ءردقملا باوجلل ةلع يه ةقيقحلا فو هءطرشلا باوحج ةلمحلا :”يحركلا" فو (نيمسلا ريسفت) .خلإ مهنم ناسنإلا

 ةبلغل ؛سنجلا ىلإ هدانسإف نيمرجملاب صتخا نإو اذهو .ةيلبلا ركذو ءاسأر ةمعنلا يسن ةئيس مهبصت نإو :لصألاو
 نم لك يف ماللا ىلإ ةراشإ هيفو «يلقعلا زاحما ىلع ةسبالملل ؛هدارفأ بلاغ لاخب سنجلا ىلع مكح هنإ يأ ؛نيمرحملا

 ةنيرق "مهيديأ تمدق امك" :هلوق لعجي نأ زوجيو «سنجلاو دهعلا نيب يقانتلل ؛ ناثلا يف دهعلل اهنأ ال «سنجلل نيعضوملا

 (لمتلا ةيشاحإ ."فاشكلا" يف هيلإ راشأ ام ىلع :درفملا يف زاخملا نم نوكيف «نيمهرحاب ناسنالل ةضضخت

 نع نهتبتر طاطحنال ؛نهركنو ءوه هؤاشي امث ثانإلاف ؛هدابع هؤاشي ام ال ءاشي ام لعفي هنأ ىلإ ةراشإ نهمدق :اثانإ

 نيب كرتشملا ميسق هنأل ؛هيف فطاعلا ريغت :مهجوزي وأ (يواصلا ةيشاح) .ارخآ مهمدقو روكذلا فّرع اذلو ءروكذلا
 (نيلامكلا ريسفت) .نيعمتجم وأ «ءكلذك اروكذو تادرفنم اثانإ ءاشي نمل بهي نعملاو «دحاولا فنضلا وهو «نيمسقلا

 (بيطخلا ريسفت) .اثانإو اناركذ موك لاح نيفنص يأ اجاوزأ مهلعجيف دالوألا يأ :مهجوزي وأ



 ىروشلا ةروس "م دورشعلاو سماخا عزجلا

 انت. ٌٌميِلَع رهن ب هيل دلوع ل ؛دلي الف اًميِقَع هاشم نم لجو ككاو اًناَررَد هلعجي ,يأ

 م رد ل عم ف عع دعا تعا 02 نع ادع حا لاح ا حيات 2 ا
 مانملا يق اًيحَو هيلإ ىحوي نا الإ هللا هملكي نا ِرَشَبِل ناك امو .ءاشي ام ىلع 2: ٌريِدق قلخي

 وأ ةنلع ىسومل عقو امك «هاري الو همالك هعمسي نأب بات يآَرَو نِم الإ وأ ماهلإلاب وأ
 ءوْنْذِإِب هملكي يأ ءهيلإ لسرملا ىلإ لوسرلا َنِحوُيَف يريحك اكلم ًالوُسَ سير نأ الإ
 رج

 يأ َكِلاَذكَو .هعنص يف 2: ٌميكَح نيثدحما تافص نع نع دهن كلا قف انج كلا ضأ

 بولقلا ىيت هب ءنآرقلا وه اكوُر دمحم ايَكيَلِإ اَمِيَحَوَأ لسرلا نم كريغ ىلإ انئاحيإ لثم
 هم د جدع نوح هل د 0 0 زور ب ل كاع

 98 ُبَتكْلا ام كيلإ يحولا لبق فرعت ىردت تنك ام كيلإ هيحون يذلا اًنرمأ نم

 ظفلا رابتعاب: ريكاذقلا» «ةأرما ناك اذإ نأ "دلي ذلف' فلوق ؛ةأرملاو لجرلا نع ةرابع "نم" :اميقع ءاشي نم لعجيو
 : "حابض 1" لو اح 7 ناك اذإ يأ 1 كل وي ال هلوقو 0 رهاظ يهو ةيقوفلا عاتلاب "ا هبا" ها ةححسن فو 0

 (لمجلا ةيشاح- ) .ىثنألاو نك كلا ىلع قلطي هَل دل هي هي يذلا ميَِقعْلا

 ٍي تفقن" :ييؤر امك اماه نأ "ايعو الإ ممل ورا“ :ةلوق ..ريثبلا قف دحأل حض امو يأ :رشبل ناك اهو

 باجح لم 0 علل ولا حبدب ميهاربإ رمأك وهو ىحو .ءايبنألا اي ةر . اع هلوقك ,مانملا يف ةايؤرا و أ يقف

 نما سمسا نمت و فسلكب نم عماسلا رضتم نأ روق نم هيلع ىسوم عمت امك هللا نم امالك عمسي يأ

 :ايندلا ىف ةيؤرلا نع بوجحم عماسلا نأ هب غااملا نكلو .«باجحلا نم ماسجألا ىلع زوجي امم هيلع زوجي ال هللا نآل

 (كرادملا ريسفت) .هيلإ كلملا يأ "يحويف" ءاكلم لسري يأ "الوسر لسري وأ" :هلوق

 هئايبنأ ىلإ ىقلت ىلا ةيهلإلا ةملكلل لاقي :بغارلا لاق ."يواضيبلا" نم ؛ةعرسب كردي ايفح امالك ىأ :ايحو

 باجحلاو غةيؤرلا مدع وهو همزال باجخلا نه دارملا نأ ل تالذب راق :هاري الو (نايبلا َح فرز نتعاوا ةئامل ف
- 

 لسري نأ" "ايح.و" :هلوق نإ 5 هللا يأ :هنذاب هملكي يأ مى هاصلا ةيشاحا . فيرلا بص و هي ' كيلا فشصو

 ءف وذ مالك ةفغص تتاح ءارو نم" :هلوق اذكو ءملكتلا نم اع ون لاسرالاو ىحولا نذل عردصملاب ف فهصتنم

 نم:اعمتسم' وأ ايحوم :ريذقتلا "تاحح عارو نم" لبق «"اعيسس" ردقيو ءالاوحأ ةثالقلا الؤَه نوكي»نأ زوجخو

 ( ني ءلامكلا عمقا .ةلص م وأ باح عارف

 ةايح حورلاب لصخي امك ؛بلقلا ةايح هب لصحي هنأب حورلاب نآرقلا ةيمست هجول نايب :بولقلا هب ىبن نارقلا وه :احور
 باتكلاو ءأدتبم ةيماهفتسا "ام" :باتكلا ام (نيلامكلا ريسفت) .يحولاب كيلإ انلسرأ :هانعمو ؛ليئربج :ليقو ؛داسحألا

 (لمجلا ةيشاح) .ماهفتسالا اذه باوج يي ءأ "؟باثكلا ام" باوج يردت تنك ام يأ .فاضم ريدقت مالكلا قو ؛هربخ



 فرخزلا ةروس "مو نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 دس هدعب امو لمعلا نع لعفلل قلعم يفنلاو .هملاعمو هعئارش يأ ُنَميِإلَآ الَو نآرقلا

 نِم ُءآَشَن نم هب ىو اًروُث باتكلا وأ حورلا يأ ُهَنلَعَج نككَلَو نيلوعفللا دسم

 .مالسإلا نيد 6 7 م يِقَتَسُم تا كك ٠ ٌكليلإ يسرك وعدت نيج إو اكِداَبِع
 2 ص

 ةيآ نونامثو عست ةيالا كاَْلَسْرَأ ْنَم لسا ا الإ :ليقو ةيكم ف رخخ ولا ة ةهراووس

 ص

 ت6

 لهأ ايَركَلْمَل ينرعلا ةفلبا/يزع او 7 باتكلا 5: انج ون .ةعيرشلا نم

 ا ا ا ا ا ا ا سيلا تبثمرهنإو هيناعم لومهمت 7 هه ف اا

 ةينادحوب ارقم ناك دق ةوبنلا لبق ناك نإو .كيلإ هانيح وأ امي كل هانددج رزه سرس لشق يأ :هملاعمو هعئارش يأ

 ؛ةيسحلا تاملظلا يف ءادتهالا رونلاب نأل ؛ارون يمسو ,"ارون'ل ةفص :هب يدش (بيطخلا ريسفت) .هتمظعو ىلاعت هلل

 (يواصلا ةيشاح) ."ءاشن نم" :هلوق ليلدب ةلصوملا ةيادهلاب دارملاو «ةيونعملا تاملظلا يف هب ىدهي نآرقلا اذكف

 «قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا :تِلع لاق دقو «قولخم لوعجملاو ؛لوعحم نآرقلا نأ ىلع لدي اذه :تلق نإ :ةادلعج انإ

 كلذ انريص انأ ئعملاف ؛ةلاح نود ةلاح ىلع ءىشلا رييصت انهه لعجلاب دارملاف ؛قلخلاب ضتخي ال لعجلا نأ :هحاضيإو

 ةمئاق انتفصو انمالك هنوك عم .مجعلا ةغلب هلازنإب ايمجعأ هريصن ملو ءافاسلو برعلا ةغلب هلازنإب ايبرع انآرق باتكلا

 يذلا اذه نأب كلذ نبع يزارلا باجأو (نايبلا حور) .اهعباوت نعو اهنع ةهزنم «ةيبرعلا ةوسك نع ةيرع ءانتاذب
 مولعم كلذو «ةثدحم ةبقاعتملا تاملكلاو تايلاوتملا فورحلا نوك ىلع هوحولا هذمب متللدتسا مكنأل ؛قح هومتركذ

 .اصخلم ؟هيف مكعزاني يذلا نمو ؛ةرورضلاب

 هريسفت روهشملاو «لاح هدعب امو دحاو لوعفم ىلإ دعتم هنأ ىلإ داجيإلاب لعجلا ريسفتب ريشي :باتكلا اندجوأ
 ريدقتب راشأو «ناث باوج وهف ءمسقلا باوج ىلع فوطعم :هنإو (نيلامكلا ريسفت) .هالوعفم امهف «رييصتلاب
 (لمحلا ةيشاح) .ايناث اربح "ىلعل" :هلوق نوكيف اذه ىلعو "نإ" ربح رورحلو راحلا نأ ىلإ "تبثم" :هلوق
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 5 ة 1 2< دع

 بتكلا ىلع اعل انلتع ه:لدب اعيد ظ وفحا حوللا يا «باتكلا لصأ ب كلا ما ّف

 اًحَفَص نآرقلا ركز ْمُكَنَع كسمن ُبرْصَتَقَأ .ةغلاب ةمكح وذ 2: ُديكَح هلبق
 اه ر# ىف حا 0 هت ا حت نإ ا 5 1 00

 اَئلَسَرأ مكَو 2 َنيِفِرَسُم اموق متدك نا لحآل ؛كوهنت الو نورمؤت الف ءاكاسمإ

 © نوءرجشي ءدب أوناك الإ ين نم مهاتا مهيتاي ناك اَمَو 5) نيلوألا ىف ىِن نِم
 عاام عاويرمراع )ف هاف ده هاهم عفاف ف صاع عاقله ع اهاعواف 6 هل ةيلست اذهو كب كموق ءارهتساك

 حْوَل يِف ٌديِجَم ْنآْرق وه لب :هلوق هليلد ظوفحلا حوللا يف هللا دنع تبثم نآرقلا نإو يأ :باتكلا مأ يف
 (كرادملا ريسفت) .خسنتستو لقنت هنمو «بتكلا هيف تتبثأ يذلا لصألا هنأل ؛بائكلا مأ يمسو (؟١77:جوربلا) #«ٍظوفُْحَم

 رعشي امك ؛ نإ" ربخ هلعج زوجي الو ,"يلع" يف رتتسملا ريمضلا نع لاح وهو "باتكلا مأ يف" :هلوق نع يأ :لدب
 (كرادملا ريسفت) .هريغع ىلع | ماالا ل وخلل ؛"باعكلا ءأ 8 ا رعسقملا ل وق رهاظ هب

 امه و ريغ هحخخسني ال مكحم يأ :ةغلاب ةمكح وذ (نيلامكلا ريسفت) .اهنيب نم ازجعم هنوكل يأ ؛4ب بدكلا ىلع : يلعل

 ؛يراكنإ ماهفتسا :يبروسقا نيالا رقع هدنع اتباث ءحوللا يف اققحم هنوك لاح ّىلعل هنأ :نيعملاو "نإ"ل ناربخ

 :هلوقو .برضنف مكلمهأ :هريدقت «ةرمهلا نيبو اهنيب ردقم ىلع ةفطاع ءافلاو ؛"ال" :هباوج ىف حراشلا لاق كلذلو

 (لمجلا ةيشاح) .مكب هلازنإ نع كسمن يأ "كسمن'

 :يرشخم زلا لاقو . ملاعملا" يف دلك فق فدكسمأ 6: هتك رت اذإ ةنع كتبارذطأ و هلع كاب ري : كلاي :رك دلا مكنع قلسغ

 (نيلامكلا ريسفت) .نطوخلا نه .بقاارغلا بارض :مهوق نع زاجم ءهدعبن يأ مكنع هدوذنو ركذلا مكنع يحشنفأ

 "احفص" :هلوق :"نيمسلا" قو .حراشلا هررق امك «هانعم ف "برضن" وهو هلماعل قالم قلطم لوعفم 1 احفص

 فرضو «هتع ضرعأ يع. هنع برضأو اذك نع برض :لاقي هنأل ؛!"برضن" ئعم يف ردضم هنأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف

 نومضمل دك ملا ردصملا ىلع بصتتني نأ :ثلاثلا .نيحفاض يأ ؛لعافلا نم لاخلا ىلع بوصنم هنأ :قاثلا .هنع ههجو

 (لمجلا ةيشاح) .هلجأ نم الوعفم نوكي نأ :عبارلا .ةيطع نبا هلاق هللا عنص وحن ءافوذحم هلماع نوكيف ؛ةلمجلا

 :يدسلاو دهاحم لاقو «ةداتق نع لوقنم ريسفتلا اذهو ءمئاهبلاك نوريصت لب يقأ ع! نوهنت الو نورمهؤت الف

 يأ ؛راكنإلل ماهفتسالا نأ ىلإ ةراشإ "خلإ نورمؤت الف" :هلوق .مكرفك ىلع مكبقاعن الف مككرتنو مكنع ضرعنفأ

 يف و ءاهل زييمت "يبن نم" و ."انلسرأ'ل مدقم لوعفم ةيربخ "مك" :خلإ انلسرأ مكو .هلزنن لب نآرقلا لازنإ كسمن ال
 ءيضاملا نيعمب. ع راضملا نأ ىلإ كلذب راشأ :مهاتأ (لمجلا ةيشاح) .نيلوألا ممألا يف يأ "انلسرأ" ب قلعتم "نيلوألا
 ؛ "امليسرأ مكو' :هلوق يأ :هل ةيلست اذهو (يواضلا ةيشاخ) ..ةبيجعلا ةروضلل نادل عراضملاب هنع ربعو

 (يواضلا ةيشاخ) .كل عقو ام كلبق لسرلل عقو هنإف ؛نزحت الو !دمحم اي لست ىيعملاو



 فرخزلا ةروس "1 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 20 تريلؤألا ُلَكَم تايآ يف قبس ْىَضَمَو ةوق اسطب كموق نم مثنِم ٌدَسَأ اتكلهأف

 ببوسسلا قلق م رهتلاس مسق مال نبلَو .كلذك كموق ةبقاعف «كالهإلا يف مهتفص

 ءاقتلال ؛ريمضلا "واو"و .تانونلا يلاوتل ؛عفرلا نون هنم فذح َنأوَقَيَل َضَرَألآَو
 :ىلاعت داز ءملعلاو ةزعلا وذ هللا يأ .مهاوج رخآ ” ٌميِلَعلا ٌريزعلا َنَهقَلَح ينك اسلا

 اقرط كابس ايف ّمُكَل َلَعَجَو يبصلل دهملاك اشارف اَدَهَم َضَرَألآ ْهحَل َلَعَج ىِذّل

 5 ءامشلا رع لي يلو مك ررافسأ ىف مك دصافم لإ هل تروُدتهت كلعل

 يأ َكِلَذك اَنْيَم ٌةَدلَب -هب انييحأ اَنَرَشدَأَف انافوط هلزني لو هيلإ كا ردقب يأِرَدقب

 فائصألا جول َقَلَح ىِذلاَو .ءايحأ مكروبق نم ا( َتوُجَرْحت ءايحإلا اذه لثم
 19 قام 2 309 1163 38 3353 2 . لبالاك م شتألاو نفسلا كلا و كَل َلَعَجَو اه

 ؛كموق نم يأ ؛مهنم دشأ مهلسرب نوؤزهتسملا مه اموق انكلهأ يأ «ةقيقحلا يف لوعفملا وه فوذحم تعن :مهنم دشأ
 وهو «زييمتلا ىلع بوصنم :اشطب (لمجلا ةيشاح) ."نيفرسم اموق متنك نأ" :هلوق يف "اموق" ىلع دئاع 'مهنم'" يف ريمضلاف
 هنم عضوم ريغ يف نآرقلا ف فلس يأ :نيلوألا لثم ىضمو ."نيشطاب" ليوأتب "انكلهأ" لعاف نم الاح هنوك نم نسحأ

 (كرادملا زيسيفن) .مهن ديعوو دعو هللا لوسرل دعو اذهو «لثملا ريسم ريست نأ اهقح َي لا ةبيجعلا مهاحو مهتصق ركذ

 يف ةدعاقلا ىلع اذهو .هيلع مسقلا باوج ةلالدل ؛فوذحم طرشلا باوجو «هباوج "نلوقيل" :هلوقو يأ :مسق مال

 :هلوق ىلإ مهمالك مت هنأ ديري :مهاوج رخآ (يواصلا ةيشاح) .رحأتملا باوج فذح نم مسقلاو طرشلا عامتجا

 فيكف «ثعبلا نوركني مهنأل ؛رافكلا لوقم نم سيل ةيتآلا فاصوألا نإف ؛متاح وبأ هيلع فقو اذهلو «"ميلعلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت همالك نم هنأ يف حيرص "اتيم ةدلب هب انرشنأف" :هلوق اضيأو ؟"نوجرخت كلذكو'" :نولوقي

 كنإف ؛كاطعأو كمركأ يذلا :لوقتف «ديز يناذآ :كبطاخم لوقي امك اذهو "يذلا وه" ريدقت ىلع :خ! ىلاعت داز

 ,مهيلع ةجحلا مازلإل اريرقت هماقم ميقأ ءمهوقم مزال هلعل :يضاقلا لاقو :هتمتت نم هنأ ىلع همالكب كمالك لصت

 ؛عقاولا بسحب تافصلا هذهي فوصوملاب هنع هناحبس هللا ربعف «رخأ عضاوم يف مهنع يكح امك هللا :اولاق مهأكف

 ."نوبلقنمل انبر ىلإ انإو" هرخآ امالك داز يأ :ىلاغت داز (نيلامكلا ريسفت) .ةلالحلا ظفل دنع مهمالك مت اذه ىلعو

 عم انهه جوزلا نأ ديري :فانصألا (كرادملا ريسفت) .دالبلا هيلإ جاتحيو ءدابعلا هعم ملست رادقمب يأ :ردقب

 (نيلامكلا زريسفتا .روهشملا هانعع أل «فيصلا



 فرعخرلا ةروس ظ ظ ؟ م ةورشعلاو نيماخا عوبلا

 ب يول « هيف" يأ لوألا لف زوره وهف أ راضتخلا كقاعلا فادح مهو نويكتت ام

 م“ فلل ارظن " رهظلا عمجو ريمضلا رك -هروُهظ ْىَلَع اورقتستل ْأوَعَسَتِل .ياشلا

 1 ىلا نضجت . اولوقتو هيلع ٌمْيَوَمْسَأ اذ قير ةهن آوركذك اههانعمو

 5 مكيولفب

 .نوفرصنمل 2 َنوُبِلقَنُمَل ائَبَر ىلإ انِإَو .نيقيطم 2: َنيِنرَُم ِمُهَل انك اَمَو اَذَه
 3 ٠ 9 - لق

 ىدلاولا ءزج دلولا نآل ؛هللا تانب ةكئذلملا :اولاق ثيح اًءْرِج ..هدابع ني هل اولعجَو

 هسفنل تاب قلم امِم دخن *كاول وقتا يأ ردقم لوقلاو راكنإلا ه رمش عم رمأ

 22113111 515 ]| ]| 00311 2: َنيِيَبلاب مكصلخأ ٍمُكدَفْصَأَو

 :ليقف ,ةطساوب يدعتملا ىلع ةطساو ريغب يدعتملا بلغف ؛هنوبكرت يأ :يرشخ رلا اف سال محار :لاقي :نوبكرت ام

 ىل وألا و ءهيلإ فاضملا يغأ :ريمضلا ركاشا ؟قلفلا جما : ىلاعت .هلوق ىف يأ :دئاعلا فاقع مل رانلل نيسفتا فتوي ف

 ف عمج ءظفللا ف درفم هنأل ا ام ظفلل ارظن .ففاضملا وه يذلا يأ "رهظلا عمجو" :هلوقو بقا لوقي نأ

 امهيف اهانعم يعور ولو :خلإ رهظلا عمجو ريمضلا درفأ :لوقي نأ بسانملاو «بترم رشنو فل :يواصلا لاق .نيعملا

 .هرهظ ىلع :ليقل اهظفل يعور ولو ءاهروهظ ىلع :ليقل

 :سواط نعو .هللا ىلإ بالقنالا وه ىمظعلا ةلقنلاو ؛لقنتلل بوكرلا نأل ؛كلذب هلاصتا نسح امنإو :خلإ اوركذت مث

 هللا ىلإ ةزانجلا بكرم ىلع هرمع رخآ يف هبالقنا ركذتو «لوقي نأ ةئيفس وأ ةباذ بكر اذإ ملسم لك ىلع قح
 انلا رس" :ةلوقاو .ناسالاو يلقلا قي امج مككسلاب ولون يأ :يذلاا ناحبس اولوقَو منيلامكلا ريسفتو :قاغ

 هريغ حرصو ءاضيأ ةنيفسلا بوكر دنع لوقلا اح لوقيستتا ياعتحاةعو». ةباد وأ 35 يق هانبكر يذلا يأ "اذه

 عانتمالا نإف ؛"نينرقم هل انك امو" هديؤيو ."اهاسرمو اهيرخب هللا مسب" :اهيف لوقيف ةنيفسلا افأ عةبادلاب صاخ هنأب

 اه سيلف مدا نبا لمع نم يهف ةرفيسلا امأو (باودلا يف ىتأتي امنإ هلالذإو هللا ريخخست االول شحوتلاو ىصاعتلاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةبادلا عانتماك اهتوقب ع انتما

 زيرعلا ٌنهقلَخ َنلوقُيَل ضْرلاَو تاَواَمَسسلا َقلَخ نم َجَهَتلاَس ندلو# :ةلوق قومضم ىلع ىظع :هداتع نم هل اولعجو

 ل وعفم :خإ اءزج (نيلامكلا ريسفت) .اعزج هدابع نم هلل اولعجو «ىلاعت هللا ةيقلاختب اوفرتعا ي ءأ (4 :فارخخز رلا) هكُميِلَعلا

 (لمجلا ةيشاح) ,اودقتعاو اومن نعم نوكي نأ زوج و ءاوعبلاو اومكح يأ يلوق رييصت لعجلاو ؛« لعجلل لو



 فرخرولا ةروس كر نورشعلاو سماخا ءرتخا

 نت برص امي مُهُدَحَأَوَوياذِإَو .ركدما ةلم نم وهف. «قياسلا مكلوق نم مزاللا
 مهدحأ ربخأ اذإ :ئيعملا «دلاولا هبشي دلولا نأل ؛هيلإ تانبلا ةبسنب اهبش هل لعج ُالَكَم

 ءامغ علتمم كتف ! لميت َوُهَو متغم ريغت اريغتم دوس ,هُهِحَو راص ّلظ هل دلوت تنبلاب

 ,ةلمكل فطعلا "واو"و او راكنالا ةريع وأ كلف نع لاعت #ةيلإ تنانبلا سي شيكف

 رهظم 2 * ٍنيبُمُرْيَغ ِماَصِنْلا ف َّوُهَو ةنيزلا ٍةَيلِجْلا ىف يبري أوشن ؛ نم هلل نولعجي يأ

 أوُدِهَسْأ اًكَنِإ نحيل ُدَبِع ْمُه َنيِذَلا َهَكِلَمْل أوُلَعَجَو ةثونألاب اهنع هفعضل ؛ةجحلا

 بترتيف «ةرخآلا يف اهنع مو َنوُلَكْسُيَو ثانإ مهأب : جده ُبَتكُتَس َحُهَفلَح اورضح

 هتثيشك. مهايإ انتدابعف «ةكئالملا يأ مُهَكَدَبَع اج صولا ءاش ول أوُلاَقَو .باقعلا اهيلع

 و م62 مو اوم :. اضرلا نه لوقملا كلل !ذِب مهل ام :ىلاعت لاق .4 شار وبا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهل اضلاخت نونبلا راض ىلاعت هلل انانب تراص امل اهنإف ؛هللا تانب اا :مهوق يأ :مزاللا
 ءف وذ لوصولملا دئاع وه يذلا لوألا لوعفملاو ' 5 'لعج" نعمت 'برضأ ف «تاتثبلا اهانعم ةلوصوم ' ع :اببرض امم

 ةفصلا نعم ال «هباشملا يأ هبشلا نيعمب لثملف يأ :اهبش (لمجلا ةيشاح) .ىئئاثلا لوعفملا وه "الثم"و ءهبرض يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هيلإ تانبلا ةبسنب ىلاعت هل اهبش هل مهلعجل ليلعت :خلإ دلولا نأل .ةبيجعلا ةصقلاو ةبيرغلا

 ؛لوعفملل ايتبم' نيشلا ديدشتو نونلا حتفو ءايلا مضبو «' قي عم" نونلا نوكسو ءايلا حتفب ةماعلا أرق : :اشنب نم وأ

 اذه راشأ :ةححلاا رهظم .لوعفملل اينبم لتاقيك شان او اففخم ءايلا مضب اذ ودش ئرفو ؛«اتبعبس تاتءارف ؛ىري يأ

 وهو .مكحلاو لوقلا لعجلاب دارملا :ّإ ةكئالملا اولعجو (يخركلا ريسفت) .يدعتملا "نابأ" نم انهه "نيبم" نأ ىلإ
 فصو يه ىلا ةثونألل هللا ىلع مهمركأو دابعلا لمكأ مه نيذلا ةكئالملا ةبسن نأل ؛مهتايرفك نم رخأ عاونأ نايب
 مهأ دهشن نحنو انئابآ نم انعمس :اولاق "!ثانإ اهنأ مكيردي ام" 0 يبنلا مهأس كلذ اولاق امل مهكَأ رو رك سلا

 (يواصلا ةيشاح) .(5١:فرحزلا) © نولأسيَو ْمُهَنَداَهَش ْبّمكتَس :لزنف .اوبذكي مل
 (نايبلا حور) .ةكئالملا ىلع امي اودهش ام كلملا بتكي نعي ؛مهامعأ ناويد يف هذه :مقداهش بتكتس

 هنأ ال ولو :اميه ضار وهف .ةدهاشملا مامت دعب الإ نوكي نأ يغبني ال يذلا «ثانإ مفأب مهيف مهوق يأ :ثانإ مهأب

 ضعب حيجرت ةئيشملا نأل ؛لطاب كلذو ءامي اضرلا ىلع ةدابعلا مدع ةعيشم ىفنب اولدتتساف ؛ةبوقعلا انل لجعل اك ضار



 فرخزلا ةروس ظ "0 نورشعلاو سماخلا ءرجلا
 9 هج حا د : 95 1 7 5 9 رف 1 ص 1 9

 .هب باقعلا مهيلع بترتيف «هيف نوبذكي 29 نوُصّرحع الإ مه ام نإ ملع نم اهدابعب
 3 1 2 و 2 ا 6 8 ادا ف ٍِي 9 3 2 هلل رح 2

 يأ 09 نوكسمتسم ءهب مهف هللا ريغ ةدابعب ,نارقلا يا هلبق نم اًبَبح مهلنيت ما

 2 معا 4 ند مل 8 سو يهد ب كيعرب ىلا 8 هع دوو 00

 مِهرثا ْىَلَع نوشام انِإَو ةلم ٍةمُأ ْىَلَع اَنَءاَباَ اَنَدََجَو انإ أَوَلاَق ّلَب .كلذ عقي مل
 رق ع د

 ةدرق ىف كلف نيب اس .هللا ريغ ن ودبعي د 1 0 نودعهم

 مك

 عا 8 2و 4 الفء 6 : ع ا

 ئدْهأب ركن ْوَلَو كلذ نوعبتت أ :مهل لدَق .نوعبتم (2) َتروُدَتَقُم مِهرثثاَ ّظ

 2 نورفك :كلبق نمو يتأ د ءب متل آَمي ان ولاق ركاناب عع فضولي

 يهدف كنج لسا فك نم م اًنمَقَتناَف : به افيو لاف

َِ 

 53 2 ا دع اس اعف م ىننإ َءِهِمْوَقَو هيبأل ُمِهَربِإ َلاَق ْذِإ ركذاَو ) نييدكملا

 ب ا ١ 1

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلاعت هل ايطرم يقفايخيف اوكي الف هب هاضر مزلتسي ال ائيش هناحبس هتئشم نإف :خ! اَهدابعب

 يأ ؟هلبق نم اباتك مهانيتآ مأ مهقلح اورشحأ ئعملاو ؛'مهقلخ اودهشأ" :هلوقل لداعم اذه :خلإ اباتك مهانيتا مأ

 (يبط رقلا ريسفت) .ةيف اه. ل ولمعي يأ (نوكسمتسم:هب مهف ءهوعّذا امي يأ نآرقلا لبق نم

 مهل ةجح ال يأ :اولاق لب (نيلامكلا ريسفت) .لوسرلا ىلإ اعجار نوكي نأ لمتحيو ؛هلبق نم رمضمل ريسفت :نآرقلا يأ

 يأ "ةمأ ىلع انءابآ اندحو انإ" :مهوق الإ ءعمسلا ثيح نم الو لقعلا ثيح نم الو نايعلا ثيح نم ال ءاق نوكسمتي

 يهو .ةلم :ةمأ ىلع (كرادملا ريسفت) .دصقت يأ ٌمّوت يلا ةقيرطلا ةمألاف ءدصقلا يهو ّمَألا نم " 4 .مهاندلقف نيد

 اللا :نأ ىلإ ريشي :ناوشام انإو 6نيلامكلا ريسفت) .هيلإ لوح رملل سرا ليمتد )ارو ةقيرطلا لصألا يف

 نم لاح 'مهراثآ ىلع" :ليقو ءربح دعب ربح :مُي نودتهم (نيلامكلا ريسفت) .هقلعتم ريدقتب "انإ" رب رورحملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مهراثآ ىلع نينئاك يأ ؛"نودتهم" لعاف ريمض
 :كلذل نيف فايعسا "اتلسرأ ام" :ةلوقو .ديلقتلاب مهكسمتو ةجحلا نع مهرجع نم ركذ امك رمألاو يأ :كلذكو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هريغ دنتسم اضيأ مهفالسأل سيل ءعدق لالض مهنيب اميف ديلقتلا نأ ىلع لاد

 ىدهأ نيدب ينأ :ىدهأب (نيلامكلا ريسفت) .لاحلل واولاو :ردقم لعف ىلع ةلحاد ةزمهلا نأ ىلإ ريشي :كلذ نوعبتتأ

 مهعم لزنتلا لجأل ؛ليضفتلاب ريبعتلاو ءيش يف ةيادهلا نم تسيل يتلا ةلالضلا نم يأ لإ متدجو امم بوصأو

 (يواصلا ةيشاح) .نانعلا ءاحرإو



 فرخزلا ةروس ش "و نورشعلاو سمانا ءزجا

 2 3 8-5 دم < 9 تأ نا املا 8 0 0 ده رييرت دا | © ع 2 وحس

 .هنيدل ينيدشري 2: نيدهس .هنإف يقلخ ىبرطف ىزذلا الإ 20 نودبعت امم ءيرب يا ءارب

 هين ايراني اوس" ىلإ مع وق ن 95 2. هوو ةيسرفلا هليل يأ اهلج
 ب ملكت يذلا

 زيض مح لل

 00 آج َتَح يوفي ب ىيلسامأ لود 55 ٍِء اه تعش ]ب .مهيبأ ميهاربإ

 ٌقَحلا ُمهَءاَج اَمَلَو 2 دمحم وهو «ةيعرشلا ماكحألا مه رهظم 59 نيب لوسَرَو نارقلا

 5 لع ُناَءَرقْلا اَدنَه َلّرُي اله الو اوُلاَقَو : نورفك مب انو ٌرَحِ اَّدنَه أوُلاَق نآرقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ثنؤملاو ركذملاو ؛عمجلاو نانثالاو دحاولا هيف يوتسي «هب تعن ردصم وهو ؛ءيرب يأ :ءارب
 هنأ :اهيناث .طقف مانصألا نودبعي اوناك مهنأ ىلع ءانب ؛عطقنم هنأ :اهدحأ ءهجوأ ءانثتسالا اذه يف :خلإ يذلا الإ

 هلاق «ةفوصوم ةركن "ام"و "ريغ" ئعمب ةفص "الإ" نأ :اهثلاث .مانصألا هللا عم نوكرشي اوناك أ ىلع ءانب ؛لصتم

 (نيلامكلا ريسفت) .يرشخمزلا
 حراشلا هردق يذلا رمألل ليلعت «هللا مالك نم "نوعجري مهلعل" :هلوقو ؛ميهاربإ ىلع دوعي رتتسملا ريمضلا :اهلعجو

 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا عينصل بسانملا وه اذه ,نوعجري مهلعل ركذ ام كموقل ركذا يأ "ركذاو" :هلوقب
 "لإ ينرطف يذلا الإ نودبعت امث ءارب نإ" :هلوق يهو ءامب ملكت يلا ديحوتلا ةملك 3ع ميهاربإ لعجو يأ :اهلعجو

 (كرادملا ريسفت) .هديحوت ىلإ وعديو هللا دّحوي نم مهيف لازي الف ؛هتيرذ يف يأ هبقع يف ةيقاب ةملك
 راشأ :ةكم لهأ يأ (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ ةملك اهنأل ؛هسفن لوقلا كلذ ىلإ ريمضلا دوعي نأ زوجيو :خلإ ةملك يأ

 لصحيل ؛ركذ ام كموقل !دمحم اي ركذا :نعملاو ؛هردق يذلا "ركذا"ب قلعتم "خلإ مهلعل" :هلوق نأ ىلإ كلذب

 ام ىلع عيرقتلاو خيبوتلل يلاقتتت بارضإ :ءالؤه تعتم لب (يواصلا ةيشاح) .ميهاربإ نيد ىلإ عوجر مهدنع
 (يواصلا ةيشاح) هي هنمز ىف نينئاكلا نيكر شملا ىلع دئاع ةراشإلا مساو :عابتالا مدع نم مهنم لصح

 ةبسانم ال ذإ ؛عيتمتلل ةياغ سيل ركذ ام نأ وهو ؛هحورشو "فاشكلا" يف هنيب ءافح ةياغلا هذه يف :خلإ قحلا مهءاج ىتح

 ركش نع هب مهلاغتشا نم هبيس وه ام عيتمتلاب دارملا نأ :باوجلاو .اهيف يعرم ريغ اهلبق امل اهدعب ام ةفلاخم نأ عم ءامهنيب

 ءاوسكع مهفايغطل مهنكل ؛مهرجري امث هنأل ؛رمألا ن سفن يف هل ةياغ وهو «قيملا مهعاحب قبح هب وقتا :لاق هنأكف ءمعنملا

 (لمجلا ةي ةيشاجإل..(4 : ةنيبلا) ني | ُمِهَنِءاَج ام ِدْعَب ن "رم الإ باَتتكلا اوتو يلا َقّرفَت امو :هلوقك وهف

 ةلاسرلا نإ :اولاق مهنأ كلذو ص هتوبن راكنإ اهيلع اونب ىلا ةدسافلا مههبش ةلمج نم اذه :خلإ لزن الول اولاقو

 - يذلا وه فيرشلا لحجرلا نأ مهاوعد يف اوطلغ مهنأ ريغ قدص اذهو ءفيرش لحر الإ هب قيلي ال فيرش بصنم



 فرخزلا ةروس ؟ ؟ نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ل دوعسم نب ةورعو ,ةكمب. ةريغملا نري كيلولا يأ 20 مظع امهنم ةيأ نم نْيَتَيَرقْلا َنْم

 5 3 ا ا ا م "5-2 . 0-0 2 ا ب #6 5 56

 ىف َمُكتْشيِعم مُجتْيَب انمسق نحم ةوبنلا َكَبَر َتَمْحَر َنومِسقَي ّمهأ .فئاطلاب ىفقثلا

 ضم قو نفلاب خبطت انفو اقف مهضحبر ابغ مهضعب ادلمحف "اكّدلأ وتحل
 .ةرحألاب هل لمعلا يف ارخسم اًيرخ + ريقفلا انطعي غلا قطعي دعكيل يسجد

 قوه انكم روك ةنحلا ينأةلثز حضتو نويَتملا رمك ئىرقو هابل ءايلاو
 _ صيخ ناار ةزيض لد قرع

 وبل وشك كي نمل ااه رثكلا ىلع هدو ةَعَأ ساعلا َنوُكَي نأ لَوَلَو .ايندلا

 | ٍةْضِف نب اعمج امهمضبو فاقلا نوكسو نيسلا حتفب اً "نمل" نم لدب

 ف رم يلأو 56

 لاملاب ال هللا ميظعتي ةريعلا لب «قللذك سيلو.فثلا ةلاسر هي قيلت القا قللذك سيل دمحعو بانلاو لاملا ريق نوكيدس

 (يواضلا ةيشاح) .ىلاعت لأ دنع ايظعب ةاحلاو لاملا ميظع لك سيلف «هاحجاو

 ديؤي وهو «فئاطلاو ةكم :نيتيرقلا ىدحإ نم :"يواضيبلا" ةرابعو (بيطنخلا ريسفت) .فئاطلاو ةكم يأ :نيتيرقلا نم

 كبيح علعأ هللا لب ؛ كلذ مه سيل يأ ؛يخييبوتلا راكنإلل ماهفتسالا :خ! نومسقي مهأ ."امهنم ةيأ نم" :حراشلا لوق

 نياك ريسفت) .اهاحجو الام مهرثكأ ىلع ال ءاتيب مهفرشأو اسفنو ابلق قلخلا ىكزأ ىلع الإ اهلزني ال هنإف ؛هتلاسر لعجي

 (كرادملا ريسفت) .؟ةوبنلا فيكف «قزرلا وهو مهيلإ نودألا ةمسق ضوفنو لعجب م يأ :مهنيب انمسق نحن

 مهضعب ذختيل" :هلوق .ءامدحو ءارقفو ءافعض ضعبلاو «يلاومو ءاينغأو ءايوقأ ضعبلا انلعج يأ :خلإ مهضعب انعفرو

 ىح مهاغشأ يف مهورخستيو ءمهنهم يف مهومدختسيو ؛مهجئاوح ف اضعب مهضعب فرصيل يأ "ايرخس اضعب
 رخسلا نأ ىلإ ريشي :لمعلا يف ارخسم (نيلامكلا ريسفت) .هلامعأب اذهو هلامب اذه :مهعفانم ىلإ اولضيو ءاوشياعتي

 هل مهضعب ريسفت نإ :ليق اذهو «ءزهلا نعمج ال ربحلا هجو ىلع لعفلا ىلع لمحلاو ,فلكتلا نعم. ةرحخخسلا ىلإ بوسنم

 (نيلامكلا ريسفت) .انهه بسانم ريغ ريقفلاب ٍيغلا ءازهتساب

 :هلوقب حراشلا هل راشأ امك ؛لإ سانلا نوكي نأ فو الولو يأ :فاضملا فذح مالكلا يف :خإ نوكي نأ ال ولو

 هكلس ام ةيآلا ريرقت يف ىلوألاف «ءىش نم فاخي ال هللا نأل ؛ءىش فاضملا اذه ريدقت ف نكل 5-5 بش 8 عملا"

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع اوعمتجيف ايندلا مهبخ ؛معنتو ةعس ف رافكلا اوأر اذإ رفكلا يف اوبغري نأ الول 1 ه يو هايضيبلا

 نم دعاضملا ثتيمعتو : اييطخلا ةهرابعو (نايبلا حور) .ملسلا نيعم < -اهرسك و ميملا حتفب - 2 عم عمل :ج راعم

 .جرغألا يشم لثم اهيلع يبشملا ل ؛ج راعم جردلا



 فرخزلا ة م 557 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ةضف نم اًبوبأ ميول و .حطسلا لإ نولعي ١ َنوُرَهظَي الع ةضف نم جردلاك

 .نيغلا بهذ 'رْحُرَو تل تروي انَيَلَع ريرس عمج «ةضف نم ايس محل انلعحو
 رطح ةلقل ؛كلذ هانيطعأل ركذ ام رفاكلا ءاطعإ نم نمؤملا ىلع رفكلا فوحخ الول

 اَمَل كلذ نك ةليقثلا نم ةففخم نإَو ميعنلا ف ةريعألا» يف بفارح ءاندنع ايندلا

 اهدنا هزل مق ةيفان "نإ "تف : "ديل" عم يفق ٠ ةدئاز 0 «فيفختلاب

 نع ضرعي ُشْعَي نَمَو () نيقّتملل ٌكَبَر َدنِع ةنجلا ةَرْحاألاَو لوزي مث اهيف هب عتمتي مر 7 تي د #2 قمع - تالا قا :. شان 0

 هبيط .هقرافي ال مح 5 نيف ل دل ةليل قل جر ضيق 0

 ١ دمع قاف ق1 دوق مق 2381 2016 1 1 ند 3 م هن هو د" وف * يستبسر محلا

 نم" لحم ىلع افطع بصتتني نأ يرشخمزلا زوجو ءافرخز مه انلعجو يأ ؛«'لعج'ب ابوصنم نوكي نأ زوجي :افرخزو
 لصألا يف وه "افرخز"و :ابهذ (لمجلا ةيشاح) .اذك اهضعبو اذك اهضعب يأ ءبهذو ةضف نم افقس :لاق هنأك "ةضف

 يه ماللاو «ةلقثملا نم ةففخم "نإ"و ءرثكألل فيفحختلاب :ال كلذ لك نإو (نايبلا حور) .ةنيزلا يعمل راعتسيو ءبهذلا ئيعمج

 (نيلامكلا ريسفت) .ايندلا ةايحلا عاتم الإ روكذملا نم كلذ لك سيل يأ :ةيفان "نإ" ف (نيلامكلا ريسفت) .ةقرافلا

 .اههدع غينط رغأ اهتع تاوشعو ءاك.ايدعهم اتدصق اذإ اؤشع وشعأ رادلا ىلإ تاوشع :لاقي ءضرعي : سعي نهو

 هرك اذ (ءاوشنغ ةأرماو يشع وهف «يمع ادإ ءاشع ىشعي يشع :لاقي ١ ىمعي يأ نيشلا حتفب شعي نهو :ئرقو

 .لاحب ناطيشلا هنرقي مل نمحرلا ركذ ىلع مواد نم نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا فو ةيآلا :شعي نمو (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا
 ('كرادملا" يف هلثمو "نايبلا حور')
 باي هسفن ىلع دس نآرقلا نع هضارعإب رفاكلا نأ ىلإ ةراشإ مسالا اذه.ىلإ ركذلا فاضأ :نمح رلا ركذ نع

 مضناو هيلع مضنا هيلع هطلسنو اناطيش هل ببسن :هل ضيقن (يواصلا ةيشاح) .ةمحرلا هتمعل هعبتا ولو «ةمحرلا

 ىلع هلمحيو ,ةرخآلاو ايندلا 2 كرعبش وهف هيلع : نك سابع نبا نعود :هقرافي 5 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ

 ”ةيلامكلا ريسفت) .نيطايشلا سنجب دارملا 3! ؛ئعملل ريمضلا عمج - :مهإو (نيلامكلا ريسمن) . يصاعملا

 .هنع مهودذص يعن نأ عم «قحلا ىلع مهنأ نونظي يأ «نيشاعلل ةثالثلا راسل نأ ىلإ ريشي :خلإ عمجلا يف
 .قحلا ليبسب نودتهم نيطايشلا نأ يشاعلا بسحي :نيعملاو .ناطيشلل نيقابلاو يشاعلل لوألا ريمضلا يضاقلا لعجو



 فرخزلا ةروس ؟ 0 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 مع كد ىلا دع ل
 َدَعُب َكَنَيَبَو ىيَب تيل هيبنتلل ّي هل َلاَق ةمايقلا موي هنيرقب يشاعلا اَنَءاَج اَذِإ َنَنَح وه

 :ىلاعت .لاق .يل تنأ 9 نيرقلا سئبف برغملاو قرشملا نيب ام دعب لثم يأ نّيَقِرْشَمْلا

 مكملظ مكل نيبت يأ َرْثْمَلَظ ذإ َمْوّيَلأ مكمدنو مكينت نيشاعلا يأ ُمُكَعَفَنَي نو

 هدعل ماللا ريدقتب ةلع مك َنوكرتَشُم باَّدَعْلا ىف مكئانرق عم نأ ايندلا ف كارشإلاب

 ىف تاك نَمَو َىمعلا ىِدَجت وأ رمصلا ْعِمَسَت ٌتنأفأ ."مويلا" نم لدب "ذإ"و «عفنلا مسا يح ما ح6 3 # ل جرب رس 028 ! الا 5

 يف ةيطرشلا "نإ" نون ماغدإ هيف اّمِإَف .نونمؤي ال مهف يأ ؟نْيِب /2: نريبُم لَّلَص

 خ01 لا مهبيذعت لبق كتيغ نأب كب َنَبَهَذُن ةدئازلا "ام"

 ةينثتلا ظفل ىلع "اناءاج" ءركب يبأو رماع نباو عفانو ريثك نبا ةءارق كلذ ىلع لديو ءهعم يأ :هنيرقب يشاعلا

 ؛بلغف برغملاو قرشملا ديري :نيقرشملا دعب (نيلامكلا ريسفت) .ةدحاو ةلسلس يف العج دق هنيرقو رفاكلا نونعي

 (كرادملا ريسفت) .قرشملا نم برغملاو برغملا نم قرشملا دعب دارملاو ءنارمقلاو نارمعلا :ليق امك
 انهه مهوتي امل عفد :مكل نيبت (نيلامكلا ريسفت) .هلبق امم. ل ولدملا ئمتلا ريمض "مكعفنت" لعاف نأ ىلإ ريشي :مكينق

 ؟لبقتسملا 'مكعفني"ب هقلعتو ةمايقلا موي نم هلادبإ نيعم امف ءاهيف مهملظ ذإ ؛ايندلا يف ىضم امل فرظ "ذإ" نأ

 نزو لكشي الف ؛يضاملا ةلزنم لزن هققحتل وه لب «هتقيقح ىلع سيل ربخلا نإ مث ءكلذ حص ركذ ام. هليوأتلو

 ؛نوك رتشم باذعلا يف مكنأل ؛ئمتلاو مدنلا مكعفني ال يأ عفنلا مدعل ؛ماللا ريدقتب :ةلع (نيلامكلا ريسفت) . يضاملا

 مكعفني نلو يأ ؛ةيلعافلا ىلع عفرلا لحم يف "مكنأ" :هلوق نوكي نأ لمتحيو ءرفكلا وهو هببس يف مككارتشال
 لوألا ٍديوَيَو ءايندلا ف بلقلا:بيظي قولبلا مومتع ناك امك :باذعلا قا نيكرتشم مكنوك وأ باذعلا يف مككارتشا

 قيامك ريسفر قلاب اكل مياس ياةمارت
 .هببس ف نيكرتشم متنك امك باذعلا يف مكنيطايشو متنأ اوكرتشت نأ مكقح نأل يأ يفنلا دعب ماللا ريدقتب :ةلع
 تنأف مامي لصحي نأ ديرت تنأ يأ ؛فوذحم ىلع ةفطاع ءافلاو :ماهفتسالل ةزمهلا :تنأفأ (يواضيبلا ريسفت)

 ءرسفملا هيلإ راشأ امك :مهعميست ال تنأ يأ .يفنلا ئيعمج يراكنإ ماهفتسالا :موصلا عمست تنأفأ ؟مصلا عمست

 (ي واصلا ةيشاح) :.رفكالاا نياق ايست" الإ قوداةززبال ملقو ءوهئاعد يف دهتجي ناك امل تلزن ةيآلا هذهو

 كردص كلذب يفشنو «مهباذع كرصبن نأ لبق كانضبق نإف يأ "كب نبهذن امإف" :"دوعسلا يبأ" ةرابع :كتيمن نأب

 (لمجلا ةيشاح) .ةرخالاو ايندلا يف ةلاحم ال 'نومقتنم مهنم انإف" نينمؤملا رودصو



 فرخزلا ةروس "8 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نس « عادت ىِذَلأ كتايح يشكو .ةرخآلا ف مج تروُمَقَتنُم مجّبِم انإف
 كيل وأ ىِذلاِب لِسْمَعْسََف نورداق 2: َنوُرِدَتَقُم مهباذع + ىلع اغا مالا

 'َكِيوَقِلو كَل .فرشل ٌةْكِذَ مَن (2) ٍميِقَتَسُم قيرط طّرِص ْىَلَع َكَّنِإ نآرقلا يأ
 نِم َكِلَبق نِم انلَسَرَأ نم لعَسَو م9 ئولكتتت وسو مهتغلب هلوزنل

 نأب هرهاظ ىلع وه :ليق ,:ج) َنوُدَبْعُيَهَهِلاَم هربغ يأ ٍنَمحَرلَأ نود نِم اَنلَعَجأ آئِلُسُ
 اخ فاول ا. ةاطعافا دصاطتع اخ . تطعم فاطااعا فاعلا هرعت اعادت ع دارملا :ليقو ءءارسإلا ةليل لسرلا هل عمج

 ,"نوعجري انيلإف كنيفوتن وأ" رخآ عضوم يف درو هنأل ؛ةرخآلا باذع ركذ ىلع يرشخمزلل اعبت رصتقا :ةرخآلا يف
 ايندلا باذع ىلع يوغبلا رصتقاو «ةرخالاو ايندلا ف باذعب :لاق ثيح يضاقلا ممعو .اضعب هضعب رسفي نارقلاو

 يكرشم "مه"ب دارأو ؛مهانبذع انئتش م يأ :نورداق (نيلامكلا ريسفت) .كدعب لتقلاب نومقتني :لاق ثيح

 ,ةمايقلا موي ىلإ هانرخأ وأ هب دوعوملا كل انلجع ءاوس يأ :كسسمتساف (نيلامكلا ريسفت) .ردب موي مهنم مقتنا ,ةكم
 (لمجلا ةيشاح) .هتمأل رمأ هنأ وأ ءكسمتلا ىلع مد يأ

 نع صحفلاو «مهئايدأ يف رظنلا نع زاحب هنكلو ؛لاؤسلا ةقيقح لسرلا لاؤسب دارملا سيل :خإ انلسرأ نم لأساو

 ,رجعملا هللا باتك يف هرظن اصحفو ارظن هافكو «ءايبنألا للم نم ةلم ف طق ناثوألا ةدابع تءاج له ؛مهللم

 ةجاح ال ةيفاك اهسفن يف ةيآلا هذهو ءاناطلس هب لزني مل ام هللا نود نم نودبعي مهنأب هيف هللا رابحإو ءهيدي نيب امل قدصملا

 لسرلا هل عمج :اولاق ديز نباو ريبح نب ديعسو يرهزلا لوق وه اذه :ةرهاظ ىلع وه ليق (كرادملا ريسفت) .اهريغ ىلإ

 سيل هنأ دارملا يأ "خإ دارملا ليق" :هلوقو (بيطنلا ريسفت) .كلشي ملو كو يبلا لأسي ملف ءمهلأسي نأ رمأو ءهب يرسأ ةليل
 كلبق نم اولخ نيذلا نيلسرملا ممأ يأ ءانلسرأ نم ممأ لأساو يأ فاضملا فذح يأ «ءفذحلاب زاجم هيف لب هرهاظ ىلع

 :ان5# سابع نبا نع ءاطع نع يوغبلا ىكح ؛ءارسإلا ةليل لسرلا هل عمج نأب :هرهاظ ىلع وه ليق .فذحلا ىلع لدي
 انلسرأ نم «دمحم اي لس :ليئربح هل لاق غرف املف ءمني ىلصق :نيلسرملا نم هدلوو مدآ هللا ثعب دو يبنلاب يرسأ امل

 :اولاقو «ديز نباو ريبح نب ديعسو يرهزلا لوق اذهو :لاق "تيفتكا دقف ؛لأسأ ال" :ةعُي يبلا لاقف ءكلبق نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ثلشي ملو لأسي ملف ءارسإلا ةليل لسرلا هل عمج
 ؟هقلي م نم لاؤسب رمؤي فيكف لسرلا نع ثعبلا يف رخأتم هنإ :لاقي امع باوج اذه :يواصلا لاق :لسرلا هل عمج نأب

 .فاضملا فذح يأ «فذحلاب زاخجم هيف لب ؛هرهاظ ىلع سيل يأ :إ دارملا :ليقو
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 فارخزلا ةروس ؟5 نورشعلاو سماخلا عرخلا

 رمألا نم دارملا نأل ؛نيلوقلا نم دحاو ىلع لأسي لو «نيباتكلا لهأ يأ نم ممأ 2
3 

 هللا ريغ ةدابعب :باعك" الو هللا نه لوسر تأي م هنأ شيرق ىكرشلا ريرقتلا لاونسلاب

 َبَر لوسَر نإ لاقف طبقلا يأ ءِهْيِإلَمَو َتَوَعَرِف ىإإ اَنِتبياَِب ئّسوم اَتلَسْرَأ َدقَلَو ,. 6 خي م ليش لقا لك ايوا د نديم ىلا يي ع نا 2
 2 نوكَيضَن ايو مه اَذِإ هتلاسر ىلع ةلادلا اَتَتَياَعِب ٍمهَءاَج تف 2 َنيَِعْلا

 قولح ىلإ لصوو مكويب لخد ءام وهو «نافوطلاك باذعلا فلا ع نادل

 ك5 سابع نبا لوق وهو «ءايبنألا لأس هنأكف مهلأس اذإف ؛نيباتكلا نع هنوربخي امنإو «ليجنإلاو ةاروتلا :نيباتكلا لهأ يأ

 نم كلبق مهيلإ انلسرأ يذلا لأساو" :يذ بعك نب يىبأو دوعسم نبا ةءارق هيلع لديو «يوغبلا هاكح «دهاجمو

 ةكم يك ر شمل ريرقتلا لب لاؤسلا ةقيقح سيل لاؤسلاب رمألا نم دارملا نأل ؛هللا ريغ نيلوقلا نم دحاو ىلع لأسي ملو ؛"انلس
 .هللا ريغ ةدابعي باك الو هللا نم لوسر تأي ل ةنأ

 اولص ءايبنألاو لسرلا نأ :هحيضوتو «سدقملا تيب يف ءايبنألا لأس هنأ رحآلاو «نيلوقلا دحأ اذه :خإ لأسي ملو

 5 هللا لوسر رهظ ىلي ناكو «ءفوفص ةعبرأ نويبنلاو «فوفص ةثالث نولسرملا :فوفص ةعبتس كو هللا لوسر فل

 ؛نيتعكر مه ىلصف «نيلسرملا رئاس مث ىسوم مث ءقاحسإ هراسي ىلعو :ليعامسإ هنيمي ىلعو هللا ليلخ ميهاربإ
 :اولاقف: ؟ىلاعت هللا ريغ ةدابغ ىلإ ةوعدب مكنم دحأ لسرأ له :مكلأسأ نأ يلإ ىحوأ يبر نإ :لاقف ماق لتفنا املف

 ني

 متاخ كنأو ءلطاب هنود نم نودبعي ام نأو.هللا الإ هلإ ال نأ :ةدحاو ةوغدب نيعمجأ انلسرأ انأ دهشت انإ ءدمحم اي

 هنإف ؛مرم نبا ىسسيع الإ ةمايقلا موي: ىلإ كدعب ين ال هنأو ءانايإ كتمامإب كلذ نابتسا دق ءنيلسرملا ديسو نييبنلا

 (لمجلا ةيشاح) .كرثأ عبتي نأ رومأم

 ّيلاو ةصقلا كلت ركذ يف ةمكحلا :خإ ىسوم انلسرأ دقلو (لمجلا ةيشاح) .رارقإلا ىلع مهلمح يأ :ريرقتلا

 5 دمحمل عقو ام امهموق نم امه عفو ىسيعو ٠ يسوم نإف 2 25 .ةتيلست رافكلا تاالاقم نم مدقت ام بقع اهدعب

 (يواصلا ةيشاح) .هاحجاو لاملا ةلقب رييعتلا نم هموق نم

 نع ىسوم نأ ىلاعت هللا نب «لاملاو اجلا تدع ًاريقف دز ركب 586 دمحم ةاونلا لإ شيرق رافك نعط امل 5 انتاياب ىسوم

 رافك اهركذ ىلا ةهبشلا هذه نوعرف هيلع دروأ ؛لقاع اهتحص يف كشي ال ىلا ةرهاقلا تازجعملا دروأ نأ دعب

 نيح ىعملاو «ةيئاجف "اذإ" :نوكحضي اهنم مه اذإ (لمجلا ةيشاح) ."ىسوم انلسرأ دقلو" :ىلاعت لاقق «ءشيرق

 (يواصلا ةيشاح) .ركفت الو لمأت ريغ نم «ةيرخسلاو كحضلاب امي ءيجب اوؤجاف تايآلاب مهءاج



 فرخزلا ةروس ؟ تورشعلاو نضاخا ةيزخلا

 ْحُهْلَعَل ٍباَدَعْلاب ِمُهَسْدَحَأَو اهلبق يلا اهتنيرف اهي نب ربدتسأ نه لإ دارجلاو

 ؛لماكلا ملاعلا يأ ٌرِحاَسلَأ هيي باذعلا اوأر امل ىسومل اوُناَقَو .رفكلا نع ,”إ َنوُعِحَرَي
 انع باذعلا فشك نم َكَدنِع َدِهَع اًمِبَكَنَر اَنَل ٌعْدَأ ميظع ملع مهدنع رحسلا نأل

 مه اَذإ باَذعْلآمِهنَع ىسوم ءاعدب اءفَّشك امَلَف .نونمؤم يأ 2) َنوُدَعِهْمَل انإ انمآ نإ
 3 ووك

 ف ا

 ْق اراخختفا نوع لعَداْنَو .مهرفك ىلع دلوزصيو ريصتيع دوضقني 2 مك 0... رومي

 هواء حت : نم ىرجت ليغلا نم يأ ٌرّهَتأَلآ هِذَهَوَرصِم ُكلُم ىل َسِيَلَأ رقمي لاق يو

 هفشكيف هللا وعديف ؛ىسوك.اوريجتسيف ؛مهيلع مايأ ةعبس ثكمت ةدجاو لك مدلاو عدافضلاو لمقلاو يأ :دارجلاو

 نينسلا مهيلع هللا لسرأ مث «نايغطلا نم : هيلع ااوياكت اذ قوموا رهنط هرجألاو ةدعأو لك نيب نوثكميف ؛مهنع

 اومزعف ؛مهلاومأ تسمطف سمطلاب مهيلع اعد مث ؛مهنع تفشكف هللا اعد مث ؛نايغطلاب اوداع مث اوراجتساف ؛ةبدحا

 (يواصلا ةيشاح) .قرغلاب مهنم هللا مقتناف «هموقو ىسوم لتق ىلع
 تافوصوم نمنأ مالكلا اذهل دارملا لب كلذك سيلو «ةقباسلا نم مظعأ ةقحاللا نأ ىلع مظنلا رهاظ :خلإ ربكأ يه الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .رخخآلا نم مركأ امهنم دحاو لك «ناوخأ امه :لاقي «ءسانلا مالك هيلعو ءهيف نتوافتي «ءربكلاب

 فو «كلذ يف اهتبحاصو اهتنيرق امهنم لك نوكو «قدصلاو ةحصلا يف امهكارتشا يف اهتحأ اهامم يأ :خإ اهتنيرق

 قلو. اييلازتلا" حو ءارعتاو رهاملا ملاعلا نومسي اوناك مهنأل يأ :ّلإ لماكلا ملاعلا يأ (نايبلا حور) .ةيآ اوك

 اهيأ اي" نقف: سابع نبا .لاق ..ميظعتلا ليس ىلع كلذب هوداتق «ةركس ةءاملعلا نومس اوناك :ليقو :"لمحلا'"

 رخآلاو «نيلوقلا دحأ اذهو .مذ ةفص رحسلا نكي ملو ؛هنورقوي اميظع مهيف رحاسلا ناكو «ملاعلا اهيأ اي "رحاسل
 .مهتقامح ةياغو مهوتع ةياغل «ةلاحلا كلت يف كلذب هودان مه

 ةلاح تناك ةلاحلا كلت نأل ؛كلذب هلوأ امنإو ءارحاس رهاملا ملاعلل نولوقي اوناكو ,ةحودمم ةفصو يأ :ميظع ملع

 نم هوفلأ ام ىلع مفاسل ىلع كلذ قبس :ليقو .ميظعتلا ةملكب الإ ةلاحلا كلت يف هؤادن قيلي الف ءهيلإ ءاجتلالا

 حراشلا اهلعج :كدنع دهع امب (نيلامكلا ريسفت) .هرحسب انبلغ يذلا اهيأ اي :هانعم :ليقو ءارحاس هل مهتيمست

 يأ "كدنع دهع امب' :لاق ثيح ؛ةيردصم يواضيبلا اهلعجو "1 باذعلا فشك نم" :هلوقب اهنيب ثيح «ةلوصوم

 تيفوف هدمع دمعااع وأ ؛ىدتها نم نع باذعلا نضككم نأ وأ .كتوعذ بيحجتسي نأ 6 وأ عةوبنلاب كدنع هدهعب

 (لمجلا ةيشاح)إ .باذعلا انغ فشكيف ءانل وعدت نأ طرشب يأ "نودتهمل اننإ" «ةعاطلاو نامبإلا نم

 ."رصم كلم" ىلع اهل ةفطاع امإ واولاو «ةعبرأ اهمظعمو ءهروصق تحت يرجت رافأ اهنم بعشني هنإف :لينلا نم يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اهربحن "يرحت"و لاح واو وأ ءاهنم لاح "ييرجت"ف



 فرخزلا ةروس 4 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ا لا ةرالاقياقإ وقس فيس نونو يد ىسرع

 ةروسأ عمج ٍبَهْذ نّم ةَروَسأ موا ناك نإ هيلع ّىقلا الاه الولف .هرغص يف اه وانت ه © 50 7 10 555 : ه4 2 محا 8 ٠

 هوقوطيو «ءبهذ ةروسأ هوسبلي نأ هنودوسي اميف مقداعك «"راوس" عمج «"ةبرغأ" لك
 35 ه7 - 5 عيا يد 1 .

 .هقلصب نودهشي «نيعباتتم /2) َرِنِرَتقَم ةكبتتلملا ُهْعَم َءاَج وأ بهذ قوط
 موق أوُناك مهن ىس وم بيذكت نم ديري اميف ُةوُعاَطَأَف مُهَموَ نوعرف زفتسا َفَحَتْساَف

 !دمحجشلل يارلاو ءافلاب
 < < مع

 ْهُهَتلَعَجَف ( كي. قش ديب مُهَسقَرغأف ْمُهَنِم اًنمَقَتنأ انوبضغأ َقوُفَساَم اَملَق : نيقسف

 0-0 َتيِرِخألَل دلَكُمَو هربع نيقباس ْىَأ 5 "مدخلا و "مداح راو "قلابس" ع افلم

 نم م ظعتيل

2 03 

 .ابلاغ :فوذحم لداعملاو :نييعتلا اق .بولطم .ةرمهلل ةلداعم ةلصتم "مأ" .نأ ىلإ كلذب راشأ :نورضبت مأ

 ةثلثملا ءاثلا نوكسو ماللا مضب :ةغئللاو .ةصقلا يف فورعم وه امك :لإ ةرمجلاب هتفثلل (ارصتخم يواصلا ةيشاخح)

 أ وأ أ «؛شرجع ىلح فرجع نم وأ ءايلا وأ مالللاو نيغلا ىلإ ءارلا نمو «عاتلا ىلإ نيسلا نم ناسللا لوحت ةمجعملا نيغلاو

 تيابتكلا رو ."سرماقلا' هغنلا رهذ جرفتك غال فودلاسل عقروح ال
 (نيلامكلا ريسفت) .ةرواسأو رواسأو ةروسأ عمجلاو ةملقلا :فارغو باتكك ىاوسلا : سوماقلا" د ةقووتفا

 هلمح اذإ هيأر نع هفخختسا :لاقي :"ملاعملا" يفو .هجعزأو هراد نم هجرحأو هفحختسا :هرفتسا :"سوماقلا" يف :فختساف

 مهزفتساف يأ ةفخلا بلطو افيفح دعلا :فافختسالا :فختساف (نيلامكلا ريسفت) .باوصلا نع هلازأو «لهجلا ىلع

 :هابعم و «هبضغ دتشا اذإ افسأ فسأ نم لوقنم "فسآ" :انوفسآ (نايبلا حور) .هتعاطإ يف ةفخلا مهنم بلطو .لوقلاب

 (كرابلاريبفت) .مهنع ملح ال نأو ءانماقتناو انباذع مهل لجعي نأ اوبحوتساف «يصاعملا يف اوطرفأ مهنأ

 راغألا هذهو" :هلوق يف ءاملا وهو هب اوززعت ام مهكاله نوكيل ؛قرغلاب اوكلهأ امنإو ؛ماقتنالل ريسفت :نيعمجأ مهانقرغأف

 رقفلاب هباعو ىئسوم نيعللا فعضتسا دقو هب هللا هكلهأ هللا نود ءيشب ززعت نم ىلإ ةراشإ هيفف "نحت نم يرحت

 ءىجي نملايأ : نيرخالل (لمحلا ةيشاح) .هب هيلع الإ اقيش.دسأ نقءعطعما انم.ثأ |! ةراشإ هيلع لاس هللا نع «فعضلاو

 لثمع. مهفايتإل ؛مهي هلوزنو «مهباقع لثم قاقحتسا يف مهب نودتقي «رافكلا نم نيرخآلل ةودق مهانلعجف هانعمو «مهدعب

 (كرادملا ريسفت) .هب نوثدحي الثمو :مهاعفأ



 فرخزلا ةروس ل نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 لا ووش نو دوُدمتاَو كن :ىلاعت هلوق لزن نيح الم َمَيْرَم ُنبَآ لعح ترض امو

 .هوعم# امي احرف نوجضي : د روسي لما نمدثو نوك رشملا قلو ة اَذِإ هللا نود
 رد ةحكسل قو

 لثملا اق اك عم انا نوكت نأ ىض رنف : سيف أ هما روح اعتقلااع [ولاَقَو

 13غ ىسيع لوانتي الف «لقاعلا ريغل "ام" نأ مهملعل ؛لطابلاب ةموصخ ٍَلَدَج اَلِإَدَ

 د مي

 ٠ هيَلَع اَنَمَعَتَأ َدَبَع الإ ىسيع امّوه نإ .ةموصخلا وديدش » َنوُمِصْح موَقْرُم لب

 ني هللا .كبع لاق" ها ءايبنألا) هيهّللا نود نم نوُدْبْعَت امو مكنإل : ىلاعت هلوق لزن امل هنأ اهوزن ببس :خإ برض املو

 عيمججو مكتحلآلو مكل وه :هللك هللا لوسر لاقف ؟ممألا | عيمتج مأ انتحلآل و انل اذهأ 0 ملسي نأ لبق ناكو - ىرعبزلا

 نودبعي حيلم ونبو ءاريزع نودبعي دوهيلاو ؛حيسملا نودبعي ىراضنلا تسيلأ - ةبعكلا برو - كلتمضح دق :لاقف ممألا

 «ةجحلا مزلأ هنأ اونظف «يحولل اراظتنا تكسف .مهعم انتهلآو نحن نوكن نأ انيضر دقف رانلا يف ءالؤه ناك نإف :ةكئالملا

 عيئواصلا ةيئاخإ) .ةصقلا ف رسفملا نم عقاولا راصتقالا ملعت كلذ تملع اذإ .مقاوصأ تعفتراو اوكحضف

 لك لع رداق بأ ريغ ع نم دلولا داجيإ ىلع رداقلا ؛ نإف ؛ءاشي ام ىلع هللا ةردق ىلع هب لدتسي هتبارغل ؛لثملاك يأ : "اثم

 حرصضي مَ ةلعلو («نورسفملا م ذك هريوغو ىرعبزلا نب هللا دبع ىعي :نوك رشملا لاقف (نيلامكلا ريسفت) .عءاشي اه

 ةمجعملا داضلاب :توجضي (نيلامكلا ريسفت) .حيبقلا لوقلا كلت ىلإ هتبسن بساني ملف «كلذ دعب ملسأ هنأل ؛همساب

 .لادجلا اذمي ابولغم راص ادمحم نأ مهنظل ؛اوعمس ام احرف تاوصألا عافترا يهو جضلا نم ءةددشملا ميحلاو

 .هعم انتها نكتلف رانلا يف ناك نإف ؟ىسيع مأ كدنع ريخ انتا :اولاق مهأ نعملاو ءمهادخل ريسفت :خلإ انتهآأ اولاقو

 اذوذش ئرقو «طقف ناتيعبس ناتءارق امهف ءامهنيب فلأ لاخدإ ريغب ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتب "انتهآأ" :هلوقو

 امو ةكنإ)» :ىلاعت هلوق يف ةعقاولا يأ :ام نأ مهملعل (ئيواضلا ةيشاخ) .ربخلا ظفل ىلع. ىفلأ اهدعب ةدحاو ةزمه

 امأ !كلم وق ةغلب كلهجلأ ام" :هلوقب قرع هلأ نبا ىلع در هيكل هنأ يورو «( 9/6, :ءايبنالا) هولا نود حرم نود

 (نايبلا حور) ."؟لقعي ال امل "ام" نأ تمهف

 !كموق ةغلب كلهجأ ام :ئرعبزلا نبال لاق كك هنأ ىكحي اهابأ روهمجلا لوق ىلع كلذو :223ع ىسيع لؤانتي الف

 يأ :مهيلع در :خإ دبع الإ وه نإ (نيلامكلا ريسفت) .ثيدحلا لهأ دنع هل لصأ ال .لقعي ال امل "ام" نأ تفرع امأ

 نيأ نمف «رئاسلا لثملاك ليئارسإ نب يف روهشم ءركذلاو ةلزنملا عفترم «ةوبنلاب هيلع معنم مركم دبع الإ ىسيع امو
 (لمجلا ةيشاح) .(9/.:ءايبنالا) 4 نودُبْعَت امو و مكنإ# :انلوق يف لحدي



 فرخرزلا ةروس او نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هتبارغل ؛لثملاك يأ 2: ليِوَرْسِإ ب ََتَم بأ ريغ نم هدوجوب ُهَنلَعَجَو ةّوبنلاب

 ىف ةَكَينلَم مكلدب ركب القل 3 هَل :ءاشي انه ىلع ىلاجت هللا ةردق ىلع هي .لادقسي

 الف هلوزنب ملعت ٍةَعاَسَل ٌدِلِعَل ىسي# يأ رشي .مككلف نأب م2: نوفلخ ضر

 نفت :نيقلاسلا ماقال ةومشلا "واو" برسل عقرلا توق هس تاس كت
 قالا" وهو ءارتمالا سس

 :ٌمقَتْسُم قيرط ٌطَّرِص هب مكر مآ يذلا اَدَه ديحوتلا ىلع نوَعبّنأ :مه لق و ءاهيف

 .ةوادعلا نيب :2) ُنيِبُم ٌوُدَع كَل مهن نا هللا نيد نع مكنفرصي ُمُكَنَّدّصَي اَلَو
 ةوبنلاب ةَمكحلاب مكدتج دق لاق عئا ويشلااو تازجعملاب ِتَتَيَبلاب ْىَسيِع عاج امَلَو

 ا ا ا ةاروتلا ءاكحلا نع دب قوقل ىذلا بقت ى أ ل ليخنإلا عئارشو

 .(؟/63:ةبوتلا) # ةرخآلا نم ظ اَيدلا هكا ثضرأ# ف امك ؛ةيلدبلل 7 نأ ىلإ ريشي :مكلدب

 بئاجع ىلع انتر لا .ةانكن ولا ليفو .اضعب مهضعب ةكئالملا فلخي وأ 5 ضر رأآلا ف مكنوفلخي ي أ : ن وفلخع نطرألا 8

 ىسيع اندلو امك :ءمكدالوأ ىكفلخي امك ؛ ضرألا ف «كنوفلخ ةكئالام ؛ لاجر اي مكنم اندلول مك ب نلعملا رومألا

 ميدقلاو ءماسجأ ن رم الإ :دلوتت ال عاسجأ ةكئالملا نأ اوملعتلو «ةرهابلا ةردقلاب ان يمك اوفرعتل ؛لحف ريغ نم نيقفأ نم :

 (كرادملا ريسفت) .كلذ نع لاعتم

 ةعيرشلاب نع ىسيع موقيف دقو يدهملاو 8: ىسيع عمتجيو «ةعاسلا برقب ملعلل ببس هلوزت يأ :ةعاسلل ملعل

 امهعلطأف امهروهظ تقو ىلإ ىتييحأ مل نإو ءامهلامج ايؤرب قاتشم يإ مهللا .ةفالخلاو فيسلاب دو يدهملاو ةمامإلاو
 ع

 ادي نأ امهمرك نع وجرأو ءراسكنالاو زجعلا مامتب امهيلع مالسلا غلبأ انأو .ريدق ءيش لك ىلع كنإ :يلاح ىلع

 نييبنلا متاحخو ن ملس رمل كيس ةمأ نم ماو ريمف ينإو دوخلاو مركلا و 5 امثو ؛« تاحتسم اهقءاعد اف ؛ةرفغملاو ريخلاب

 ريسفت) .ةغلابملل ؛نيتحتفب "يلعلا : راكم سابع. نبا أرقو عةغلابملل ؛هب ملعي امع زاحم ملعلاف :هلوربب ملعت

 (كرادملا ريسفت) .رونلا سابل هنغ ع عزنو «ةنخجا نم مكابأ ج رخأ ذإ ؛ةاودعلا رهاظ يأ :نيبم ودع وكل هنإ (نيلامكلا

 مكتنج يأ ماع فوذحم ىلع هفطع زوجيو ءمكل نيبأل ةمكحلاب مكتفج يأ ءةلمحلا فطع نم وه :مكل نيبألو

 نورظتني له يأ ؛ةعاسلا نم لدب "مهيتأت نأ"و ءىسيع موقل ريمضلا :ليقو !ةكم رافك يأ اذك نيبألو مكر كذأل

 ايندلا ريق 04 كيف ن وفلتخت يمذلاو (نيدلا رمأ وه : هايف نوفلتخع يذلا صعب (نيلامكلا ريسفت) ؟ةعاسلا كنايتإ الإ

 :لاق كلذلف ؛نيدلا رمأ وهو هضعب نيب هنكل ع هيف اوفلتحا امل نايب "هريغو نيسلا 9 نم" :حراشلا لوقف ؛نيدلاو

 (لمجلا ةيشاح) ."نيدلا رمأ مهل نيبف'



 فرخزلا ةروس ا نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 و

 ١ نإ 5 2: نوُعيِطَأَو هلل أوقّتاف نيدلا رمأ مهل نّيبف (ةريعو نيدلا ريمأ وم خلا ىبر وه

 تف

 ف هبي نِم ٌباَّرحألا فَلَتْخآَف ( هك 848 ف قيرط لفات اَذَه و
- 

 أوملظ 6: مذلل باذع نحت ؟ةيالز لاك وأ دلل قفا وأ هللا وهأ ( ىسيع

 رافك يأ تروُرظُي لَه .مؤم © ريلأ روي باَّذَع ّنِم ىسيع يف هولاق ام. اورفك
 َْهَو ةأحف ٌةَتْعَب "ةعاسلا" نم لدب مُهَّيْيَأَت نأ ةعاصلا لإ نورظتني ام يأ :ةكم 2 1 0 سل 0 8# 2 اى م ' َ 1"

 موي ْذِيَمَوَي ايندلا يف ةيصعملا ىلع ءالِجألا .هلبق اهئيحم تقوب 27 ترورْعْشَي ال را كا 2

 ىلع هللا يف نيباحتملا 2 تريقّكُمْل الإ وُدَع ٍضْعَبِل ْمُهْضَعَب :هلوقب قلعتم :ةمايقلا

 0 وثرخ عفا الو ءَوَيَلا + نأ ل ل ٍدابِعني : مهل لاقيو ياقلصإ مهإف ؛ هتعاط
 مهتلخ عاطقنا ال

 .ةيسوقرملا ىمست مهنم ةقرف لوق اذه "هللا نبا وأ" :هلوقو «ةيبوقعيلا ىمست ىراصنلا نم ةقرف ةلاّقم هذه :هللا وهأ

 ةثعبب ترفك اغغإو "هلوسرو هللا دبع هنإ" :ةقرف تلاقو .ةيناكلملا ىمست مهنم ةقرف لوق اذه "ةثالث ثلاث وأ" :هلوقو

 نايتإ الإ يأ :ةعاسلا الإ (يواصلا ةيشاح) .- هللا مهنعل - انز نبا هنإف ؛يبنب سيل هنإ :دوهيلا تلاقو دك دمحم

 (نايبلا حور) .اهورظتني مهفأك اوناك ةلاحم ال مهيتأت ةعاسلا تناك املو ؛ةعاسلا

 مهلاغتشال ؛نولفاغ مهو يأ "نورعشي ال مهو" :هلوق ؟ةعاسلا نايتإ الإ نورظني له يأ «ةعاسلا نم لدب :مهيتأت نأ

 ءالخألا رسف مهضعبو ءاعطقنم ءانكسالا نوكي اذه ىلعو :خلإ! ةيصعملا ىلع (كرادملا ريسفت) .مهايند رومأب

 ."دوعسلا وبأ" هررق ءالصتم ءانثتسالا نوكي هيلعف :ةيصعملا ىلع مهنيب ةلخلا نوكب دييقت ريغ نم يأ ءاقلطم ءايحألاب

 باوثلا نم :ةلخلا راثآ مهنم لك ةدهاشمج دادزت لب ءاهاح ىلع ىقبت هللا يف تناك امل ايندلا يف مهنا نإف :نيقتملا الإ

 (نايبلا حور) .تاجردلا عفرو
 اي :دانم ىدان ةمايقلا موي فوخلا عقو اذإ :لتاقم لاق .مهيولقل ابييطتو مهل افيرشت يأ :خلإ دابع اي مهل 5

 (بيطخلا ريسفت) .انتايآب اونمآ نيذلا :لاقيف .مهسوّؤر قلخلا عفر ءادنلا اوعمس اذإف مويلا مكيلع فو ال !يي !يد

 راو ا. اي ووو :تاضرعلا يف | دانه يداني :ةننأ نع ناميلس نب رمتعملا هاورو :لتاقم لاق اين

 نايدألا لهأ سكييف ١ .نيملسم اوناك و انتايأب اونمأ ن نذلا :قدانملا لوقيف .مهسوؤر ةصرعلا لهأ عفريف م ويلا

 هللا نم باطخلا ' ا كام لوح الا صارعأاب" :هلوقو ."ةياعرلا" يف يبساحملا هركذو .ن مدع عويس

 - «ةنحا لوحخدب رمألا :ثلاثلاو ءنزحلا ىفن : يناثلاو «فونملا يفن : 3 ا اعراب .فيرشتلل مه



 فرخزلا ةروس 1 ما. نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ٌرنَأ ةنجلا اولخذا < ١ َنيِملَسُم اوُناَكَو نارقلا اَِتْياَِب "يدابع"ل تس اماه ةينلا

 ِمِيبَلَع ٌفاَطُي .أدتبملا ربخ «نومركتو نورست 2: 1 مكتاجوز ريكْج َوْزَأَو أدتبم

 برغي +7 ةويع 8 هي ريد هير يعل يلف يل نأ يقر
 اَهيِف ْرثَأَو ارظن ريعَألا دلت اذذلت بشألا هيهكقق اًمااقيفَو ءان كيس نم براغلا

 ةهكف انيِف كل (2) َوُلَمْعَت سنك ف اًهَوُمشِرَوأ هلا هلا َكلِتَو 2: ١ ترودانخ

 ْمُهَج ٍباَذَع ىف َنيِمرَجُملآ نإ هلدب فلخي لكؤي امو: َنوُظَأَت اهضعب يأ اََنِم ٌةَريِك

 .سأي توكس نوتكاس 9 َنوُسِلَبُم هيف ّمَهَو ْرُهْدَع ففخيربفُي ال (ج) َنوُدِدَخ

 ءايلا حتفب ”فوح ال يدابع اي" :مصاع نع ركب وبأ أرقو (انخيش) ؛"نوربحت" :هلوق ف رورسلاب ةراشبلا :عبارلاو -

 ونتلاو عفرلاب 'تقاومع ال" :ةماعلا أرقو ؛ةنكاس اهقابثإب نوقابلاو ءاقفوو الصو اهفدخل صقحو منك نباو ناوخألاو
2 

 (نيمسلا ريسفت) .فاضم فدح ىلع نيولت لود : نسيم ناو .ليلق وهو ءاش امها امإو أدتبم امأ

 (نيلامكلا رد ريسفت) .حدملا و بوصنم هنإ :ليفو «فاضم ىدانم "يدابع" نآل ؛لخحملا بوضنم :يدابعل تغن

 (نيلامكلا ريسفت) .لاح "نوربحت"و «لصفلا دوجول ؛ "اخد يف نكتسملا ريمضلا ىلع فطع "هكجاوزأ"

 5 ةسمخخلا عبشت يهو ةفحصلا 5 ءرشعلا عبشت يو ةعصقلا 5 عةنفحلا عاصقلا مظعأ :يئاسكلا لاق :عاصقب

 (بيطخلا ريسفت) .ةثالثلا وأ نيلجرلا عبشت يهو ةلكيملا

 هربخ أدتبم :كلتو (سوماقلا) .ضبقملا :زوكلا نم ةورعلا [(نيلامكلا ريسفت) .ناذآلا ؛هل لاقي هب كسمب امإ :ةورع ال

 لحدي نلا :ثيدح ةيفاني الو «ةيببسلل هيف ءابلا « 'نولمعت متنك امم اهومتثروأ «لا " ربخلاو ءةفص يه و ءأ ع ةنلبا"

 ةيآلا يف ءابلا نأب اضيأ :بيحأو ؛لوحدلا يف القتسم اببس لمعلا نوك يفنملا آل "هللا ةفكرب لب هلمعب ةنحلا مكدحأ

 .هتمحر و.هللا قيفوتب لصحي امنإ لمعلا نأبو ءلضفلاب اهوخدو لمعلاب اهتاحرد َنأب وأ ؛ةلباقملل وأ ةسيالملل

 :ثيدحلا فو ءأدبأ رامثلاب ةنيزم يهف ءاهرجش يف ةيقاب امباقعأو ءاهضعب الإ نولكأت ال يأ ضيعبتلل "نم" :نولكأت اهنم

 ةجحلا عاطقناو توكسلا :سالبإلا لصأ :ثوسلبم (كرادملا ريسفتإ) .اهلثم اهفاكم تبن الإ اهرم نم ةنجلا ف لحجر عزنيال

 كلام اياودانو" :دعب هلوق اذه ىلع لكشي الو هللا ةمحر نم يأ :ىفأب توكس (قيلامكلا ريسنف) :سأيلا نم بيرق وهو

 ممي فلتختف «ةدتمم باقحأو ؛ةلواطتم ةنمزأ كلت نأ :باوجلاف «توملاب جرفلا مهبلط ىلع لادلا "كبر انيلع ضقيل

 (يحركلا رييسفت) .ل وُثيَعَتسيف ةرات باذعلا مهيلع دتشيو ءجرف ال هنأ مهملعو مهيلع سأيلا ةبلغل ةرات نوتكسيف «لاوحألا



 فرخزلا ةروس ش ا نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ضَقَيِل رانلا نزاخ وه ُكِلَسَي ْأَوَداَتَو (2) َنيِمِلّظلَأ مه أوُناك نكدلَو ْمُهَنْمََظ اَمَو

 قَحلِل ْمُكَرتكَأ ٌنكبَلَو لوسرلا ناسل ىلعؤَخاب كب لهأ يأ ركتَعِح َدَقَل :ىلاعت لاق
 'انِإَف 225 يبلا دمحم ديك يف (َرمأ اومكحأ ,ةكم رافك يأ اَوُمَرَبَأ ْمأ 29 َنوهرك

 يت“

 ام مُهَوخَو مهر عَمَست ا نأ َنوُبَسْححْمَأ .مهكالهإ يف انديك نومكحم (ِي) َنوُمِرْتُم
 يود ةلطفشا كلش و كلذ عمسن ب مهنيب هب نورهجي امو :مهريغ ىلإ نورسي

(1 

 دلولل جم 9 َنيِدِبنَعْلا لوأ اَنأَف انضر كلَ ِنيَمحّرلِل ناك نإ لَ .كلذ © 56 مهدنع

 اهيفو ءرانلا طسو هسلجمو ءاهتنزح ريبك يأ "رانلا نزاح وه" :هلوق ءلوصحلا ققحتل يضاملاب ريبعتلا :اودانو

 يح انتميل يأ :انعميل (يواضلا ةيشاح) .اهاندأ ري امك اهاضقأ ىري وهف :باذعلا ةكيالف اهبلع رق يوسع

 راوج هنأل ؛مهسالبإ نم ركذ ام يقاني ال اذهو ءانيلع يضقي نأ كبر لس :ئيعملاو «هتامأ اذإ هيلع ىضق نم «حيرتسن

 :امك سابع نبا نع متاح يبأ نبا ىور :ةنس فلأ دعب لاق (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةدشلا طرفب توملا ٍنمتو ؛حايص يأ
 نيعبرأ مهييخي ال اكلاه نأ :اُه ورمتع نب هللا دبع نم يوغلا دقسأو ةقوتكاف مكنإ :لاقامث ةتس.للأ كلام تككم

 (نيلامكلا ريسفت) .نوثكام مكنإ :مهيلع دري مث ءاماع

 هنأ لمتحي :مكانتج دقل (كرادملا ريسفت) .روتف الو تومي هتغ نوصلختت ال «باذعلا يف نوثبال يأ نق مكنإ

 .رسفملا هيلع ىشم ام وهو «رانلا يف رافكلا ثكم ببسل نيبم ءامومع ةكم لهأل باطخ «مىلاعت هللا مالك نم

 لهأل كلام مالك نم هنأ لمتحيو «قحلا بحي نمؤم وهف مكلقأ امأو يأ "نوهراك قحلل مكرثكأ نكلو" :هلوقو
 .مكلك "مك رثكأ" نعم نوكيو خلإ مكانثج انأل ؛نوثكام مكنإ :لاق هنأك ةلعلا ىرحجم راح «رانلا

 يف لاقو (كرادملا ريسفت) 25 دمحمب عهركمو مهديك نم ارمأ ةكم وكرشم مكحأ مأ يأ :ارمأ اومربأ مأ
 مربأو :نيقاط هلعح :لبحلا مربأ :"سوماقلا" يف .ماكحإلاو ريبدتلا هب ذاريو «طظينخلا لتق ماربإلا لصأ :"نيلامكلا"

 ف مهنم بجعتلاو مهتيكبت ةروسلا لوأ مدقت امل :خ ! دلو نمحر لل ناك نإ لق (نيلامكلا ريسفت) .همكحأ :رمألا

 لوقيب نأ 285 هيبتا هللا رمأ «”تولأسي مهو: هقئاهش يكس" :ىلاعت هلوقب مهددهو ؛ةكئالملا نم ادلو هلل مهئاعدا

 كلذ تبثو حص نإ يأ "دلو نمحرلل ناك نإ لق" :يواصلا لاقو (بيطخلا ريسفت) ."دلو نمحرلل ناك نإ لق" :مهل
 .هدبعيو دلولا كلذ مظعي نم لوأ انأف ؛حيحص ناهربب



 فرخزلا ةروس .٠ نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 موي وهو «باذعلا هيف 2: َنوُدَعوُي ىذا ُمُهَمَوَي اوُقَلُي قَح مهايند يف اوُبَعلَيَو مهلطا يي
 3 ا - 500 ب “ا لالا 5 ين 5 ٠ 5 . 5 قل م : 7 اه ف

 ,ءايلاك اهليهستو را طاقسإو نيتزمهم لا قيقحتب ل املا ىف وه ىذلا َّوِهَو .ةمايقلا
 5 ..“و . و 1 8 8 "0 3 5 7 , 7 ع 59 5

 ريبدت يف ٌميكحلا َوهَو هدعب امب قلعتم نيفرظلا نم لكو هنلإ .بضزألا ىنَو دوبعم يا

 اَمِهَنيِب اَمَو ضْرَألاَو تَوّمَّسلا كلم ههل ىذلا مظعت كَراَبتَو .مهحلاصم./2: ٌميلعلا هقلخ

 / 7-5 0 ا 2 ردة -- 5 5 ”: م خف. عض 2 تت لإ 8 00 1 8 ,
 1 نتي كلمي الو .ءايلاو ءاتلاب دعرإ .:روعجرت هيلإَو ؟موقت ىم َةعاَسلا ملع :ةدنعَو

 ضيقن جتنأف "خلإ تبث نكل" :هلوقب مدقملا ضيقن هيف ثتسا دقو «يئانثتسا سايق هنأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ تبث نكل

 ان قلعملا ناكف ءاهسفن يف ةلاحم يهو «دلولا ةنوئيكب ةدابعلا قلع هنأ هحاضيإو ."هتدابع تفتناف" :هلوق وهو يلاتلا

 تاوامسلا بر وه يأ :خلإ تاوامسلا بر ناحبس .اهاوقأو هوجولا غلبأ ىلع اهيفن لصحف .اهلثم الاحم

 هل نوكي ال امسح. نكي مل اذإو ءاهقلخ ىلع ردقي مل امسح ناك ول ذإ ؛اميسح نوكي الفا شرعلاو نضرألاو

 مهضوخ نإف ؛توملا موي وه رهظألا :ةمايقلا موي وهو (كرادملا ريسفت) .ماسحألا ةفص نم دلوتلا نأل ؛دلو
 ( ريب يهسي اخ: مهبعلر .ت وملا 3 7 ا اما 59 15

 سيل و ءامسلا مومت هبو عةكئالملا ن نم عاسسلا لهأ دوبعم و وه يأ ءاهيف لبعي نأل قويتسم ىأ :خا| هلا ءامسلا ِق يذلا وهو

 موقت هبو ؛نحلاو سنالا نم ضرألا لهأ دوبعم وهف أ ايف نبغي نأ قحتسم يأ "هلإ ضرألا يقفوا :هلوقو ءاهيف الاح

 ةدابعلل قحتسملا «قحلاب دوبعملا نيعمج هنأل ؛"هلإ" :ىلاعت هلوق وهو :هدعب ام قلعتم (نايبلا حور) .اهيف الاح سيلو ضرألا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ةيتحتلا ءايلاب و .تافتلالا ىلع رماع نباو مصاعو وهرمع نباو عفانل ةيقوفلا :ءاتلاب .امهيف

 نم نوعدي نيذلا نإ" :"ريبكلا" فو ."كرادملا" يف اذك ءيفغوعدي يأ "نوعدي نيذلا" :هلوقو ء.مهتهآ يأ :كلمي الو

 اهدبع يلا ءابشألا نأ :ئعملاو (ريزعو ىسيعو ةكئذلملا ' -- دهش نم الإ" :هلوقو د لود نم دوبعم لك "هنود

 هللا دبع ةعافش مه نإف ؛ريزعو ىسيعو ةكئالملا مهو «قحلاب دهش نم الإ ةعافشلا نوكلمي ال رافكلا عالؤه

 صخ لإ لصفنم و ؛ةبف حيسملاو ةكيئالملا جاردنال هللا لود نه ديع اه لق“ كل | وصوم لاب كفار نإ لصتم ءانثتسالاو

 اهاقبأ لب مانصألا ىلع "نيذلا" رصقي ل ثيح لصتم هنأ حراشلا عينص نم رهاظلاو ."يواضيبلا" يف اذك «مانضألاب

 ”نوملعي مهو' :هلوقو ؛حراشلا هردشي 1 نإو ف ودحم دئاعلا و «لوصولملا ةلص "”نوعدي" :هلوقو .اهم ومع ىلع
0 

 (لمجلا ةيشاح) : ىسيع مهو' :حراشلا لوق ٌّى عمجلا اذكو ءاهانعم رابتعاب عمجلاو "نم" ىلإ دئاع ريمضلا



 فرخزلا ةروس م. نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ديك. نم اللإ دحأل ةعتفشلا هللا يأ ةنَوُذ نم زاقكلا يأ ةودبعب تروغدي تريلا

 مهو .مهتنسلأب هب اودهش ام مهيولقب ( 20 نوُسَلَعَي بهو هللا الإ هلإ ال :لاق يأَقَحلاب

 ْمُهَقلَح نم 2 مسق مال نَِلَو .نينمؤملل نوعفشي مهإف ؛ةكئالملاو ريزعو ىسيع

 نع نوفرصي 220 َنوُكَفْؤي أف ريمضلا 'واواو عفرلا نون هنم فذح هللا ٌلوُعبل

 يأ ؛ردقملا هلعفب ردصملا ىلع هبصنو 5 يبلا دمحم لوق يأ .ِِلِيِقَو ؟هللا ةدابع
 رقالا يت مك را يل

 موق ِءاَلْؤتَه نإ ٌبَرَي :لاقو
 تق تا 8 ىلا

 مرت ا 5 - هيإ

 سرا نونمؤي غش هك ها دش ه8 هه هش هش ها ها هش هاش ه6 شا هاا للا نشا نا نك هن نا #6 هك ها هلا ل - مف |

 اونوكي مل اذإ ىضترا نمل ىلاعت هنذإب نيبنذملل :نوعفشي مهإف .نودحوملا الإ نيدوبعملا نم دحأ مهكلمي ال يأ :دحأل

 (نيلامكلا ريسفت) .الصفنم ناكل مانصألاب هللا نود نم دبع ام صح ولو ؛لصتم اذه ىلع ءانثتسالاو ؛نيكرشم
 :هلوق (بيطنخلا عسا اعم نيدوبعملاو نيدباعلا يأ مهقلحخ نم كيرشلا مهئاعدا عم ؛نيدباعلا يأ :خلإ مهتلأس نئلو

 .هنالطب ةياغل راكنإلا رذعتل ؛كلذب نوبيجي امنإو .ةدعاقلا ىلع فوذحم طرشلا باوجو مسقلا باوج "هللا نلوقيل"

 (لمجلا ةيشاح) .باوصلا فالح أدتبم هنأ نم :ليق امف ؛'ميلعلا زيزعلا نهقلح- نلوقيل" ليلدب لعاف ميركلا مسالاو
 يف ديحوتلاب رارقإلا عم «ةدابعلا يف كارشإلا نع بجعت هيفو ء«فرصلا :كفإلاو ؛هريغ ةدابع ىلإ :هللا ةدابع نع

 ريمضلاو ؛لوقلا ىععمج ليقلاف هيلإ فاضملاو فاضملا نم لكل ريسفت :خلإ دمحم لوق يأ (نيلامكلا ريسفت) .قلخلا
 ىلع تءاج «دحاو نيعمت رداصم اهلك ةلاقملاو لاقلاو ليقلاو لوقلاف "ردصملا ىلع هبصنو" :هلوقو .دمحم ىلع دئاع

 يأ «ليقلل لومعم هدعب امو ءادنلاو ءبر اي :هليق لاقو :لوقي نأ حضوألا "بر اي :لاقو يأ" :هلوقو «نازوألا هذه

 هنإ :ليقو «'مهاوحبو مهرس ' ىلع فطعلاب بصنلا نإ :ليقو ؛نونمؤي ال موق ءالؤه نإ بر اي :هلوق دمحم لاق
 .بر اي :ليق ملعيو ؛ةعاسلا ملعي هنإ :ليق هنأك «"ةعاسلا" لحم ىلع فطعلاب

 امإ باوجلاو ءمسقلل واولا نأ :يناثلاو ."ةعاسلا" ىلع فطعلا :امهدحأ ؛نيهجو ىلع وهو رحلاب مصاعو ةزمح أرقو

 جرعألا أرقو .يرشخمزلا هركذ "نونمؤي ال موق ءالؤه نإ" :هلوق وهو روكذم وأ ءديرأ ام مهي نلعفأل يأ ءفوذحم
 هدنعو يأ .ءفاضم ريدقتب "ةعاسلا ملع" ىلع افطع عفرلا :اهدحأ ءهجوأ هيفو :عفرلاب نسحلاو دهاجمو ةبالق وبأو

 ءربخلا وه "خلإ ءالؤه نإ بر اي" :هلوق نم ةلمجلاو «ءادتبالاب عوفرم هنأ :يناثلا ,هماقم اذه ميقأو فذح مث ؛هليق ملع

 (لمجلا ةيشاح) .لبقتم وأ عومسم تيكو تيك هليقو :هريدقت «فوذحم هربخو أدتبم هنأ :ثلاثلا

 3و دمحم ىلإ دئاع ريجضلاو:«لوقلا نعمت. ليقلاق بْيلإ كاضكلاو فاضملا نم لكل ريسفت 76 يلا هننتع لق

 ."بيطخلا" نم ؛ءاهلا عفرو ماللا بصن يأ "هبصنو" :هلوقو



 ناخدلا ةروس ميك نورشعلاو سمانا ءرجلا

 1 0000 #06 م00 كم 5 :
 مهاتقب رم وب لا لبق ادهو ,مكنم مدلس لقَو مكنع صضرعا حفصاف :ىلاعت لاق

 .مش ديد .ءاعلاو ءايلاب متو نوملعي ف وسف

3 1 

 عست وأ عبس و أ تس يهو «ٍباْذَعْلا وفشاكإ» الإ : ليقو ةيكم ناحدلا ةروس

 ةيأ نوسمخحو

 ميح رلأ نيمهرلا ذلا مسحب

 آنإ .مارحلا نم لالحلل رهظملا 9# نيبُمْلا نآرقلا بتكلاَو .هب هدارع. ملعأ هللا م مح

 بانكلا مأ نم اهيف لزن «نابعش نم فصنلا ةليل وأ ؛ردقلا ةليل ىه ٍةْكَرَبُم َِْيَل ىف ُهَتْلَرْنَأ

 (نيلامكلا رييسقت) يحلم مالانس برع أ بق ولحم ادم ربجت وه مت عة مالاس ديأ ةك راتم مالاس هنأ ىلإ ريشي :مكنم مالاس

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف خسن الف :مالكلاب مهتلباقم نع فكلا دارملا نأ لمتحيو ,ةحوسنم ةيآلاف يأ :خل! لبق اذهو

 عفانل ةيقوفل همْلا :ءاتلاو (نيلامكلا ري زيبستف7) 8 يبنلل ةيلستو هناخبس هللا نم مه ديد هنأ ىلع رثكألل ةيتحتلا :ءايلاب

 (نيلامكلا ريسفشل ) : "لق ل وعفم هنأ يلق رماع نباو

 يش هانل زنأ انإ 8 :هل وقل ؛لوألا ىلع روهمجللاو ةليل نوعبراو ىدحإ ردقلا ةليل نيبو اهثيب : ليف و :خاإ ردقلا ةليل

 رثكأ يف ردقلا ةليلو (85١:ةرقبلا) ©نآّرقلا هيف لزنأ يذلا ناَضَمَر ٌرهش# :هلوقو (١:ردقلا) ««ردقلا ِةلْيل

 ريسشت) .ةكارب كي ىفكل ةلدحو ناآرقلا لازنإ الإ اهيف دج هي ماولو :ءاعدلا ا باجتسيو .ةكربلاو ريخا

 ني اغأ كارقلا ضن نإف ةدعبأ دقن "تابعش نع قنفتلا ةليلءانفإ" لاق نمو 2"قيلامكلا" قومك رادملا

 « ىتوملا يف همسا جرح دقو هنداوي جايا ليسوا 1 قوس اناوسلل هي اةلاجقت نيم لاستإلا يلق قييالحس اهأ و

 نيرسفملا رثكأ : يبيع" فو فلا 2 انك لوألا ىلع روهمجلاو :كابعش نم قيفنلا ةليل وأ :ردقلا ةليل

 نم فصنلا ةليل أ :اهنم ءرومأب هجوو ,ةفئاطو ةمركع لوق وه :كابعش نم فصنلا ةليل وأ .ردقلا ةليل يه

 ةيشاح) .اهيف ةدابعلا لضف :اهنمو «ءكصلا ةليلو «ةمحرلا ةليلو .ةءاربلا ةليلو «ةك رابملا ةليللا :ءامسأ ةعبرأ ال نابعش

 .ضارتعا امهنيب امو ؛ةليلل ةفص وأ «ةفنأتسم ةلمج :خ ! اهيف (يواصلا



 ناخدلا ةروس م. نورشعلاو سماخلا عزججلا

 ةليل يف يأ ايف .هب نيفوخم (2) َنيِرْذعُم امك انإ ايندلا ءامسلا ىلإ ةعباسلا ءامسلا نم

 قازرألا نم مكحم دريت نأ زل لسن ةايسنلا نوع شتا هازل وأ :«يشقلا
 َج لدي "ال ي

 انك ان ًارلنع نم اقرف م | .ةليللا كلت لثم ىلإ ةنسلا يف نوكت ىلا امهريغو لاجآلاو
 را

 داع كيك ني 2 ديلا انأر ةعشو ندا ادمحي ناسي 0 نيام

ِ 

 بر لات هنب تو تريقوم ةكم لهأ اير نإ "كل" نم لدب هربو ثلث رع

 ُْثَرَو رُكُدَر ُثيِمِ تنيعيو + . ىعتوه الإ هَل رةكوسر ادع نأب اوتقنالا «ضرألاو تارعسلا

 تضم اي قل ةاريتسا لو ةروبملي ثعبلا نموفلَش ىفده لبا تيلؤألا مكب

 نسحلا لاق (4 :ردقلا) «رْمأ لك ْنِم ْمِهبَر ِنْذِإب اًهيف ٌحوُرل اَو ةكئالملا رت :ىلاعت لاق :خإ لاجتآلاو قااؤرالا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنسلا كلت يف نوكي امو ءقزرو قلحخ نم لك ردقلا ةليل يف مربي :ةداتقو دهاجمو
 يأ «هلوعفم نم لاح هنأ :ياثلا ."هانلزنأ" لعاف نم الاح بصتني نأ :اهدحأ ءهجوأ هيف :خلإ اندنع نم ارمأ
 ."قرفي" امإو "نيرذنم" امإو "هانلزنأ" امإ هبصانو ءهل الوعفم نوكي نأ :ثلاثلا .هب نيرومأم وأ نيرمآ هانلزنأ
 (لمجلا ةيشاح) ."ارمأ"ل ةفص "اندنع نم" :هلوقو ؛خلإ اقرف يأ قرفي نعم نم ردصم هنأ :عبارلا

 هنأ :يىاثلا ."نيرذنم" امإو "هانلزنأ" امإ هيف لماعلاو ءهل لوعفم هنأ :لوألا ؛هجوأ ةسمح اهيف :كبر نه ةمحر

 ريمض نم لاح هنأ :عبارلا ."نيلسرم"ل لوعفم هنأ :ثلاثلا .ةمحر انمحر يأ ءردقم لعفب بوصنم ردصم

 نم"و ؛ذئنيح اهيف هجوألا رثكتو ءمدقت ام هيف ءيجيف ء'ارمأ" نم لدب هنأ :سماخلا .ةمحر يوذ يأ ."نيلسرم'
 ىرج ولو «ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا "كبر نم" يفو ؛ةفص اهفأ ىلع فوذحمب, وأ ,"ةمحر"ب قلعتم "كبر
 :«فوذحم طرشلا باوج نأ ىلإ ةراشإ هردق :خلإ اونقيأف (لمحلا ةيشاح) .انم ةمحر :لاقل مدقت ام لاونم ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .عبار ربخ "وه الإ هلإ ال" :هلوق نإف ؛رابحإلا نيب ةضرتعم ةيطرشلا ةلمجلاو
 نباو نصيحم نبا أرقو :هعفر نميف "تاوامسلا بر"ل اتعن وأ انايب وأ الدب عفرلا ىلع ةماعلا :إ برو مكبر
 يكاطنألا أرقو ؛"تاوامسلا بر"ل تعنلا وأ نايبلا وأ لدبلا ىلع رجلاب نسحلاو ةويح وبأو قاحسإ يبأ
 يف مه لب نينقوم اوسيلف :ئعملاو .هفوذحم نع بارضإ :كش يف مه لب (لمجلا ةيشاح) .حدملا ىلع بصنلاب
 مهكامفا مهبعلب دارملاو ؛لاعفألاو لاوقألا نم مهرهاوظب نوبعلي موك لاح يأ ؛لاح "نوبعلي" :هلوقو .كش
 (يواصلا ةيشاح) .(77:دمحم) ؟ٌوِهلَو بعل ايندلا ُةايَحْلا امّنِإ» : ىلاعت هللا لاق «يقابلا نع مهضارعإو ينافلا يف



 ناخدلا ةروس "م نورشعلاو نيماخلا ءزجلا

 ياك موي مدل بقرف 2 لل .افسوب عمك عيسب هيلع يأ , 7 < لاق ايو

 هئاعدل ةباحججأ

 1 باساب 3 اولاقف "نقف د ا ءامسلا نيب ناخدلا ١ ذيب

 يأ ئّرْكِذلآ ُمُهَل نأ : ىلاعت لاق .كيبن نوقدضم © ب َنوُئِمْؤُم انإ باَّذَعْلا اَنَع فِشْكأ

 هتوعدل ةباحإ يأ :ىلاعت لاق (نيلامكلا ريسفت) .فسوي نمز يف عقو امك «ةبدحم نيئس عبس يأ :عبسب

 (يواصلا ةيشاح) .حجارلا وهو «ةنيدملا ىلإ هترجه دعب وأ ةكم يف دي يبنلاو كلذ لصح له فلتخاو
 عقو ناخد هيف ناحخدلا نم دارملا نأ :ةيآلا ريسفت يف دوعسم نبا نع يراخبلا هج رخخأ ذك :خإ ضرألا تبدجأف

 ناخدلاب دارملا نإ :مهريغو نسحلاو رمع نباو 5# سابع نبا لاقو ؛كلذ ريغ ركنأو ءبدحلا نم شيرقل
 .ناخدلا ةقيقح دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :ناخدلا ةئيهك .قأيس امك «ةعاسلا طارشأ نم دودعملا ناخدلا

 دتشا املف ؛دوعسم نباو دهاجمو لتاقمو 65 سابع نبا لوق وهو ؛مهراصبأ فعض نم ههبشي ائيش اوأر لب
 فشكي نأ هللا عداف ءاوكله دق كموق نأو محرلا ةلصب رمأت تئج !دمحم اي :لاقف نايفس وبأ هءاج مهيلع رمألا

 نأ هنم بلطو نايفس وبأ ءاجف «هترثك نم اوررضت يح مايأ ةعبس مهيلع رمتساو لزنف ءرطملاب مه اعدف :مهنع
 يف ملاعلا يف رهظي ةقيقح ناحد هنإ :نسحلاو ىلع نب ديزو ةريره وبأو رمع نبا لاقو ءعفتراف اعدف ؛هعفرب وعدي

 كمي .«ضراألاو ءامسلا نيب اهو برغملاو :قرشملا .نيب ا الي ؛ةعاسلا برق ىلح ةمالع نوكيا «نامولا ربغآ

 هيرخنم نم جرخيو هفوح ًالميف ,ناركسلاك ريصيف رفاكلا امأو ؛ماكز لاك هبيصيف نمؤملا امأ ؛ةليلو اموي نيعبرأ
 (يواصلا ةيشاح) .رانلا هيف تدقوأ تيبك اهلك ضرألا يي عهربدو هينذأو

 ةفص رجلا لحم يف وهو ءمهسبليو مهلمشي :"كرادملا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهي طيحي يأ :سانلا ىشغي
 نع ئبنملا ناميإلاب دعولا يف مهل بيذكتو .ءفشكلا مهئاعدتساو مهمالكل در :ىركذلا مش ئبأ ."ناخد"ل

 نورك ده هقيك يأ ءرهاظ وهو ةقيقح ال داعبتسالا ماهفتسالاب دارملاو ؛ةيهادلا نم مهارتعا ام ظاعتالا و رك ذتلا

 اذكه (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهنع باذعلا فشك دنع نامبإلا نم هودعو ام نوفيو ؛كلذب نوركذتي نيأ نم وأ

 عفن ءافتنا نأل ؛ءيش هيفف "خلإ ناعإلا مهعفني ال يأ" :حراشلا لوق امأو .مهنابإل داعبتسا اذهو ؛"نايبلا حور" يف

 باذعلاو .ءطول موقك نيقباسلا ممألا ضعبل عقو امك «؛كلهي يذلا باذعلا يف وه امثإ باذعلا لوزن دنع ناععإلا

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت ءاعطق مهناإ حصل لاحلا هذه يف اونمآ ولف .هنم اوتومي مل مهو طحقلاو عوجلا وه انه



 ناخدلا ةروس م. نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 نآرقلا هملعي يأ ْدَّلَعُم اواو َُنَع ع أَوَلَوت م مَن ..ةلاسرلا نيب 69 نيش لوسَر ْمِهَءاَج َّدَقَو

 ةمثِإ مهنع فشكف ًاليلق انمز مكنع عونجلا يأ اَّذَعْلا اوفشاك نإ و نوح رشب

 ردب موي وه َىَرَبكْلا ةَسْطَبْلا ْشِطَبَت َمْوَي ركذا .هيلإ اوداعف ؛ "دلو لإ (2) َنوُدِباَع

 َتْوَعَرِف َمْوَق ْمُهَلَبَق انولب اَنَتَق َدَقَلَو .ةّوقب ذألا :شطبلاو «مهنم (2) َنوُمَقَتنُم ان

 ام َلِإ اَوُدَأ نأب يأ نأ .ىلاعت هللا ىلع م ٌمرَك اكئِلَع ىسوم سا هعم

 : ناساف ةمف اوم ةطاز د هع هوجو ةعاطلاب مكناميإ اورهظأ يأ ,نامبإلا نم هيلإ مك وعدأ

 رهظ ام وهو ءناحدلا فشك نم راكذإلا بوجو يف لخدأو مظع أ وه ام مهءاح دقو يأ :خاإ مهءاج دقو

 اسادع نأب هوتميو «هنع اولوتو اوركذي ملف هريغو زجعملا باتكلا نم تانيبلاو تايآلا نم ُهثي هللا لوسر ىلع
 ةلراذلا وف وعملا لإ هويستاو هدلع تلا وه قيقا ضعبلا ايمجعأ انتلغ

 تافتلالا قيرطب "نونمؤم انإ باذعلا انع فشكا انبر" :مهوق نع ىلاعت هتجح نم باوج :باذعلا اوفشاك انإ

 نم يقب ام ىلإ :ليقو ءردب موي يأ :ليق :اليلق (دوعسلا يبأ ريسفت) .ضارتعا امهنيب امو «خيبوتلاو ديدهتلا ديزل
 امإ ءممي رخخآ باذع لولحو مهنع باذعلا اذه فشك نيب ام ليلقلا نامزلاب دارملاف (بيطنخلا ريسفت) .مهرامعأ

 (لمحجلا ةيشاح) .قاثلا لوقلا ىلع ةرخآلا يف وأ ؛ءلوألا لوقلا ىلع ايندلا ف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا مويب ةشطبلا رسف طارشألا نم وه ام ناخدلا رسف نمو دوعسم نبا هرسف اذك :ردب موي وه
 :هلوق .نايغطلاو رفكلاب امل مهتلباقمو ءانم مهيلع معنلا لابقإب نحتمملا لعف محي انلعف :ئعملاو ءانحتما يأ :انولب

 «نوعرف موق صوصخلا ءالتبالا نأ ةيآلا رهاظ نم مهوتي امل اعفد كلذب راشأ "هعم" :هلوق ءشيرق لبق يأ "مهلبق"

 هجولا ىلع "ميرك" نأ رهاظلاو «نينمؤملا ىلع وأ يأ : هللا ىلع (يواصلا ةيشاحإ .هموقو وه دارملا نأب باحجأف

 فرشل ؛هسفن يف وأ ؛مركم نعم. نيهجولا ىلع نوكي نأ زوجيو ,فطعتم عم يناثلا ىلعو «زيزع نعم لوألا

 (لمجلا ةيشاح) .ةدومحملا ةلصخلا نيعمب. مركلا نأ ىلع ؛هبسح لضفو هبسن
 لوخد زاوج ىلع ءانب اذهو .ةوعدلا لوبقو ةعاطلا لعف نيعمج ءادألاو ؛ةيردصم "نأ" نأ ىلإ ريشي :مكوعدأ ام

 (نيلامكلا ريسفت) .ةوعدو ةلاسرب نوكي لوسرلا ءيحب نأل ؛ةرسفم نوكت نأ زوجيو «رمألا ىلع ةيردصملا "نأ"

 :ئعملا :ليقو «ليئارس ! ئبو طبقلل ماع وهو «فاضم ىدانم هنأ نلغ ةناوفتم هنأ لإ وكب د :اورهظأ يأ

 مهدبعتسا يذلا ليئارسإ ب 155 22 ( يعم مهولسرأو ( يعم هللا ةانبع اودأ :نأب ؛ لوسر مهءاجو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاسرإلا ئيعمب ءادألاو ؛نوعرف
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 اا و م1 نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 لأ لع اوريجتا لمَث اك نآو ..ن تلسرأ اه لع ريأ لوس بل نإ هلا َداَبِع اهب يل

 محجرلاب هودعوتف «يلاسر ىلع نيب (2) ٍنيِبُم ناهرب نيطلَسي كيتا نإ هتعاط كرتب

 ييوقدستا يل اوُتوَوُت ْمَل نإَو .ةراجحلاب ع9 ِنوُمْحَرَت نأ ْرمَبَرَو ٍقَري ُتْذُع َنِإَو :لاقف

 هب نوُمر موف رالؤته نأب يأ نأ در اَعَدَق .هوكرتي ملف ياذأ اوكرتاف تو ِنوُلَوَعأَ
 مكي ليئارسإ ئب ىِداَّبِعب اهلصوو ةزمحلا عطقب ِرْسَأَف :ىلاعت لاقف .نوك رشم

 انكاس اًوَهَر كباحصأو تنأ هتعطق هارفنبا# درو .هموقو نوعرف مكعبتي 2 تحل
 ةسقيقوا

 .نسح سلجم ” ميركِم اَقَمَو ٍعوُدَدَ ٠ ير )| ٍنويَعَو ١ ما

 .طيقلا "هللا دابع"بج دارملا ثوكي اذه. ىلغو «فوذحم "ودأ" لوعقع أو .ىذاتم هنأ ىلع ع براشلا ىرح :هللا دابع

 :هريغ ةرابع :اوربجتت .ليئارسإ ونب مهي دارملا نأو ؛"اودأ"ل لوعفم هللا دابع نإ :نورخآلا لاقو (لمجلا ةيشاح)
 غابلا "ن ولزتعاف" :هلوقو ءنومجحرت نأ نم يأ :لومج رت نأ تع وأ يهو ؛هلوسرو هيحوب ةناهتسالاب هيلع اوزيكتت الو

 امأو «ءلصولا يف اهفذحو اهتابثإ زوجيف ظفللا يف امأو «دئاوزلا تاءاي نم اهنأل ؛نيعضوملا نيذه نه لك يف مسرت ال

 نق ريك نيا هفانل يآ 'اهلصوو" ةعلرق ةركاللادارسأإلا نم هللا رمافا عملا هيعاعجو .اهذلح نيمو: ىقرلا ف
 (نيلامكلا ريسفت) .ءابلاب نايدعتي نامزال ءنيعم اممو ,"ىرس'
 مةلرادملا نيسفتو :نجباتا قرغيو نيمدقتملا يجنيف ؛هدونجو نوعرف مكعبتيو اومدقتت نأ هللا ربد يأ :نوعبتم مكنإ

 تلصوو ءودعلا كعبتو مهي ترس اذإ نيعملاو ءاوريسي نأ لبق هريس يف هلعفي ام. ىسومل ميلعت اذه :تنأ هتعطق اذإ

 ؛هلاح ىلع هقبأ لب ؛مئتليف كاضعب هبرضت الو «هلاحب هكرتاف هنم متوجو «هيف متلحدو ؛هبرضب كانرمأو رحبلا ىلإ
 .مهيلع قبطنيف ؛هموقو وعرف هلحديل
 هلاح ىلع احوتففم ايهار وأ ءوهر اذ يأ :ةعساولا ةجرفلا ئعمب وهو ؛ةغلابملل رحبلا هب ىمس ردصم :اوهر

 لا وهرلا نأ :يئاثلاو ءانكاس هكرتا يأ نكاسلا هنأ :امهدحأ ءناهجو وهرلا فو (نايبلا حور) .اجرفنم

 هب رحبلا فصو حصيل ؛لعافلا مسا هئأ ىلإ راشأو.<قويقحملا نب عمج حراشلاو . بيطخلا" نم اصخلم «ةعساولا

 دهاشم وه امك ةئسح لزانمو «ةنيزم لفاحم يأ :نسخح سلجم . "اج رفنم انك اسم :هلوقب ةيلاحلا ىضتقم وه امك

 لاق امك نيمعان :ىلوألا نئيعمو «فلأ ريغب اذوذش ئرقو «فلألاب ةماعلا "نيهكاف" :هلوق «نآلا كولملا لزانم يف

 مراسل .هثلا ةمعت نيئزهتسهو ن :رمختسم :ةيناثلا ئعماو ('نيمعنتم يأ" " ددنفملا



 ناخدلا ةروس ١6 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 يأ اَهَسْتروأَو رمألا يأ ءأدتبم ربخ َكِلاَذَك .نيمعان ديا ةعتم ٍةَمْحَتَو
 فالخب ضْرَألاَو ُءاَمَّسلآ ُمِيَلَع َتَكَب اَمف .ليئارسإ ينب يأ 20 َنيِرَخاَ اًمَوَق مهلاومأ

 اَمَو ءامسلا نم مهلمع دعصمو «ضرألا نم مهالصم قو 0 دز ,نينمؤملا

 لتق 9 ٍنيِهمَّلَأ با َذَعْلآ َنِب 0 ب اممم َدَقَلَو .ةبوتلل نيرخؤم 20 َنيرَظنُم أوُناك
1 

 يأ «فاضن ريدقتب باذعل نم لدب : لق 1 روعَرف نم :ةاسبلا مادخختساو ءانبألا

 يأ َمِهَسَرَتْخا ٍدَقَلَو (29 َنيِفِرَسُمْلا نم اَيِلاَع ناك ءُهْنِإ "باذعلا" نم لاح :ليقو «باذع

 .ءالقعلا يأ ,مهفامز يملاع يأ م2 َنيَِلَعَلَأ َلَع مهلحب انم ملع ْىَلَع ليئارسإ نب

 كاله دعب رصم ىلإ اوعجر دقف :ليئارسإ ينب يأ .ماعنإلا نيعمج رسكلابو «معنتلا نعم, انه امك حتفلاب :ةمعن

 (نيلامكلا ريسفت) .ةداتق نع يور اذك ءرصم ىلإ اودوعي مل مهنأل ؛مهريغ :ليقو ءنسحلا نع يور اذك «نوعرف

 هلو الإ دبع نم ام" :اعوفرم سنأ نع متاح يبأ نباو يلصوملا ىلعي وبأ ىور .مقوم. مهيلع يكبي :نينمؤملا فالخب
 هذه التو «هيلع ايكبو هادقف تام اذإف ؛هقزر هنم جرخي بابو ؛همالك و هلمع هيف لحخدي باب :ناباب ءامسلا يف

 تكب الإ هيكاوب اهيف هنع تباغ ةبرغ يف نمؤم تام ام" :يمرضحلا دبع نب حيرش نع ريرح نبا ىورو «'ةيآلا
 هيلع تكب ىلع نب نسحلا لتق امل :يدسلا لاقو ءاهفارطأ ةرمح ءامسلا ءاكب :ءاطع لاقو ؛"ضرألاو ءامسلا هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألاو ءامسلا لهأ هيلع تكب امف هريدقت :ليقو ءاقرمح اهئاكبو ؛ءامسلا
 .ءامسلا نم هلمع دعصمو «ضرألا نم هالصم هيلع ىكب تام اذإ نمؤملا نإ :هدد يلع لاق :لإ نينمؤملا فالخب

 بابو «هقزر هنم جرخي باب :ناباب ءامسلا ِْق هلو الإ ملسم نم ام" :لاق هنأ لي يببلا نع كلام ن مر نستا كورو

 نم اذه :خلإ انيجن دقلو .هريغو "بيطخلا" يف امك ؛"ةيآلا هذه التو ؛هيلع ايكب هادقفو تام اذإف .هلمع هنم لخدي

 يديأ نم نينمؤملا هموقو هيجنيس هنأب هريشبتو دقي هتيلست كلذ نم دوصقملاو ؛ليئارسإ نب ىلع معنلا دادعت ةلمج

 .هموقو نوعرف لثم ربجتلا يف اوغلبي مم مهإف ؛نيك رشملا

 قلعتم يأ :لاح (نيلامكلا ريسفت) .بيذعتلا يف طارفإل ؛اباذع هسفن لعجب وأ :هباذع يأ فاضم ريدقتب يأ :لدب
 ريسفت) .كلذب ءاقحأ مهفأب نيملاع :ىعملا وأ "عم" نعي "ىلع"و :ملع ىلع .نوعرف ةهج نم اعقاو يأ هفوذحم

 نأ عم «نيملاعلا لك نم لضفأ ليئارسإ يب نوك ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ دري امل عفد :مفامز يملاع يأ (نيلامكلا

 .مهنم لضفأ دمحم ةمأ نأ يفاني الف ؛مهنامز وملاع دارملا نأب كلذ عفدف ءمهتم لضفأ دمحم ةمأ



 ناخدلا ةروس مساع نورشعلاو سماخلا ءرجا

 : ب ناك هه د ضن 11 ديول لا نا
 نملاو رحبلا قلف نم «ةرهاظ ةمعن 2:7 ٌنيبم اًوتلب ِهيِف ام ٍتليالا ّنِم مهنيتاَءَو

 : ةنوأ ام يه نإ ّ 3: َنولوقُيل ةكم نا يأ ءَلْونَه نإ .اهريعو ىولسلاو

 نيد وعبمم. 5 نيم نحخ اَمَو فطن - و لوألا :تتوم الإ ةايحلا اهدعب

 دحاو له لإ ثيح نم ازا انظيأ ةنحلا ىلعو ةمعنلا ىلع قلطي لكو «رابتخالا ِق ةقيقح عالبلا : امش عالب هيف اه

 ركاشلا عيطملا ملعيل ؟هربتخي نم ةلماعم فلكملل امهنم لك ةباصاب هللا لماعي «رابتخالل اقيرطو ان نوحي امهنم

 ىولسلاو نملا لازنإو مامغلا ليلظتو رجبلا قلف تايآلاب دارملا ناك لإ :ليق إف .لايعو ققح ملع هف"الوع نم

 مالكلا لعل :تلق ؟ةليلج ةمعن يأ "نيبم ءالب هيف ام" :هلوق ئعم امف «ةليلج معن اهسفن يف افأ كش الو ءاهوحنو

 (لمجلا ةيشاح) .ديرجتلل "يف" ةملك نإ ثيح نم (؟8:تلصف) ه؟دلخلا ُراَد هيف مهل :ىلاعت هلوق ليبق نم
 (يواصلا ةيشاح) .ممك ٌءاردزاو مهل اريقحت بيرقلا ةراشإب مهيلإ راشأ امنإ :ةكم رافك يأ

 الإ يه نإ :اولاقف ءكلذك ةتوم مكتمدقت امك ةايح اهبقعي نأ انأش نم ىلا يأ :ةايحلا اهدعب يتلا ةتوملا ام

 .ايندلا انتايح الإ يه نإ :اولوقي نأ مهقح نم ناكو ؛ةيناثلا ةايحلا نوركني اوناك موقلا نأ دري الف ؛ىلوألا انتتوم

 "انئابآب اوتأف" :هلوق ءمهثعب اذإ مهرشنو ىتوملا هللا رشنأ :لاقي «نيثوعبمب :نيرشدمب نحن امو (لمجلا ةيشاح
 (كر ,ادملا ريمسفت) .نينم وملاو 2 هللا لوسر.ن * قا روشنلا م ودعي اوناك نيذدلا باطخ

 انهؤم ناك و ءاهمله :ليقفو عدنف ريم نئبو ةريحلا ريح و «شويخلاب راس يذلا يريمحلا عبت وه :خل ! عبت موق مأ

 (يواضيبلا ريسفت) .ىبن ريغ وأ ايبن عبت ناكأآ يردأآ ام 0 لاقو ءةنود هللا مهمذ كلذلو يراك هموق ناك و

 (انخخيش) دا ا يوحى ابسا ل يو ا إبق ىبلاب نمآو ملسأو

 بسنت هيلإو .دعسأ همساو ,ءبيرك وبأ ربكألا عبت اذهو :نميلا لهأ مهو «ريمح ىلإ بوسنم "يريمحلا" :هلوقو

 وه عبتو :'يبطرقلا يفو .تيبلا اسك نم وأ وهو ؛مالسإلا ىلإ اورداب مهئابآ نع هتيصو مهظفحلو ءراصنألا
 اهنأ ربخخأ امل اهنع فرصنا مث ءاميارحخ دارأو ةنيدملا ازغ ام دعبو ءهوزغ دارأ ام دعب تيبلا اسك يذلا برك وبأ
 2 يبنلا رحاه نأ ىلإ ءرباك نع ارباك هنوثراوتي اوناكو ءاهلهأ دنع هعدوأ ارعش لاقو ءدمحأ همسا يبن رجاهم

 :كيف ف دير نب دلاجت يوي ىلأ دتع رعشلاو بابكلا ناك :لاقيو ئةيلإ هوعفلف

 3 مع نباو هل اريزو تنكل 2 هرمع ىلإ يرمع دم ولف



 ىوقأ اوسيل :نيعملاو ؛مهرفكب متكلم ممألا نم لبق م َنيلَو اص لحر وأ ؛يبن وه
 :2) َيِجَل امج امَو ضَرَألاَو تَومّسلآ اَمقَلَح اَمَو /2) َنيِمرجمأوُناك ْميِإ اوكلهأف «مهنم
 هب لَدَتسُيل ؛كلذ يف نيقحم يأَقَحْلَاب لإ امهنيب امو اَمُهَتَقَّلَح ام .لاح ءكلذ قلخب

 2 َنوُمَلَعَي ال ةكم رافك يأ :فَرَعَكحَأ ٌّنكِدَلَو كلذ ريغو هامسيئاذحوو انترذق ىلع
 لرزني يذلا كباتكبو كب تنمآ إف دعب امأ :هبتك يذلا باتكلا يف ناك هنأ هريغو قاحسإ نبا ىورو -

 ع

 عئارش نم كبر نم ءاج ام لكب تنمآو ؛«ءيش لك برو كبرب تنمآو «كتنسو كنيد ىلع انأو «كيلع

 نيلوألا كتمأ نم ينإف ؛ةمايقلا موي نيسنت الو يل عفشاف ككردأ مل نإو ءتمعنو اهبف كتكردأ نإف ؛مالسإلا

 نمو لبق نم رمألا هلل" هيلع شقنو باتكلا متح مث .اةتلَع ميهاربإ كيبأ ةلمو كتلم ىلع انأو ؛كنئيحب لبق كنتعيابو
 "225 نيملاعلا بر لوسرو «نييبنلا متاح هلوسرو هللا يف هت هللا كيغ نيس لإ" هتاودغ ىلع كت .ءاذعب

 ؛كولملا نم اكلم عبت ”تاك ةةيعك لاقو ءايبن عبت ناك :انك5 سابع نبا لاقف ءاكلم وأ ايبن ناك ل اه فلتخاو

 ءاولعفف انابرق مهنم قيرف لك برقي نأ نيقيرفلا رمأف «باتكلا . نم موق مهعم ناكو ءاناهك هموق ناكو

 وه :ريبخ نب ديعس لاقو ءاحلاص الجر ناك هنإف ؛اعبت اوبست ال :ةشئاع تلاقو .ملسأف باتكلا لهأ نابرق لبقتف

 ا نم مهيرقل الثم شيرقل محمي برضو .همذي ملو هموق هللا مذ :بعك لاقو ؛مارحلا تيبلا اسك يذلا
 ديلا فعض عم مرجأ نم ناك «نيمرحب اوناك مهنأل ؛مهلبق نمو ىلاعت هللا مهكلهأ املف ءمهسوفن يف مهمظعو
 مهوأ يمس :ليقو .شيرق نم اريخ عبت موق هللا لعج ذإ ؛ةيآلا هذي نميلا لهأ رختفاو «كالحلاب ىرحأ ددعلا ةلقو
 (لمجلا ةيشاح) .ركاسعلا عم قرشملا يف رفاسو ءسمشلا نرق عبتا هنأل ؛اعبت

 وه :ةداتق لاقو «هنوعبتي اوناك ايندلا لهأ نأل ؛اعبت ىمسي مهنم دحاو لك نميلا كولم :ةديبع وبأ لاق :يبن وه

 مهو- هموق اعدو «ملسأف رانلا دبعي اذه ناكو «هعابتأ ةرثكل ؛كلذب يم «نميلا كولم نم ناكو «يريمحلا عبت
 .يبب ريغ وأ ايبن عبت ناكأ ىردأ ان 2 يببلا نعو «همذي ملو هموق هللا مذ كلذلو هوبذكف مالسإلا ىلإ -ريمح

 وهو ءرعغآلا عب وه :انكذ سابع نبا نعو .احلاص الجر ناك هنإف ؛اعبت اوبست ال :تلاق اهيذ ةشئاع نعو

 (بيطخلا ريسفت) .بركيلم نب دعسأ برك وبأ
 هربخو ءأدتبم نوكي نأ :ياثلا «"عبت موق" ىلع افوطعم نوكي نأ :اهدحأ ؛هحوأ ةثالث هيف زوجي :مهلبق نم نيذلاو

 يف نكتسا يذلا ريمضلا نم لاح امإو فنأتسم امإ "مهاتكلهأ' ف لوألا ىلع امأو ."وهانكلهأ" نم هدعب ام

 (لمجلا ةيشاح) .ذئنيح ماقال ل احم الو ."مهانكلهأ" هرسفي ردقم لعفب ابوصنم نوكي نأ :ثلاثلا .ةلصلا

 لاح رورخماو راجلاو ؛ةسبالملل ءابلا نأ ىلإ ريشي :خلإ نيقحم يأ .هعوقوو رشحلا ةحص ىلع ليلد :خلإ انقلخ امو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيئاغ ةيببس اًهِإف ؛ةييبسلل ءابلا نأ هركذ امم رهظأ اذهو «لعافلا رع



 ناخدلا ةروس مو نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 باذعلل /2) َيِعَمْجْأ ْرُهَّقيِم دابعلا نيب هيف هللا لصفي «ةمايقلا موي لّصَقْلآ َمَوَي َّنِإ
 1 5-7-7 ١ 5 5 ٍق عا # 5 5 لاق مم لاا

 باذعلا نم اًعيّش هنع عفدي ال يأ ؛ةقادص وأ ةبارقب ىَوُم نَع َلَوَم ىنغُي ال َّمَوَي .مئادلا

 مهو ُهّللأ َمِحَّرنَم الإ ."لصفلا موي" نم لدب "موي'"و «هنم نوعنمي[) َروُرَصنُي جه اَلَو
 اردقمس ييعأ"ب هبصن زوحيو

 رافكلا ا هماقتنا يق بل (بلاغلا * ُريِزَعْلاَوه هن هللا كذاب ضعبل مهصعب عمشي هنإف : نونم عملا

2 

 هللا اهتبني «ةماهتب رملا رحشلا ثبخأ يه جز ِموُقولاَترَجَس ٌءرإ .نينمؤملاب عز ٌميِحَرل
 لهُمْلاَك .ريثكلا مثإلا يوذ «هباحصأو لهج يبأ يأ م20 ميثَألا ُماَعَط .ميحجلا ف

 "ل 0 2 كلا

 «ثلان ربخ (ةيناقوفلاب . جو نوطّبلا ىف ىْعَي ان ربخ ءدوسألا تيرلا ىدردك يأ
 "اح يم وذي ع راثلا 8 لهم اه وأ

5 

 ... لاقي ةوّدخ .ةرارخلا ةديدشلا ءاملا 89 ريِمَحْلا ىلقك ."لهملا" نم .لاخ ةيناتحتلابو

 نأ ىلوألا ةطباضلا نأل ؛ءاللا ئعمج انأ رهاظلاو .حراشلا هل راشأ امك "يف" ئيعم ىلع ةفاضإلا :لصفلا موي نإ

 (لمجلا ةيشاح) .(5*:أبس) :4لّيللا بكم :وحن ؛لوألل افرظ يناثلا نوكي

 .ائيش هقيدص نع قيدص الو «هبيرق نع بيرق الو ءهمع نبا نع مع 7 عفدي ا يأ ب ِى : ينعي 0 0

 نا روصقملا بارعإ امهارعإو نوعا حب رورحت ىباثلاو ؛ةيلعافلاب عوفرم ل والا وملاو عهب ل وعشم اهيا

 .عمج عملا يف هنأل ؛ظفللا يف ادرفم ناك نإو ؛"ىلوم"ل ريمضلا "خإ نورضني مه الو" :هلوق ؛"ىحرو اصعو

 كونه 'رع نمؤم ىلوم غي ذي مويا: ينو ذي 1 نم ملا هب دارملاف لوألا امأو ءرفاكلا هب دارملا نأ ؛يباثلا ىلوملا دارملاو

 مه الو" :هلوقو :(48:ةرقبلا) ايش ى ريف ٍْ سفن يرخت ال ًامؤي اوقئاو# :ىلاعت هلوق ريظن ةيآلا هذهف ءائيش رفاك
 ايندلا .ق'اسيتيب كاك ىلو رفاكلا نتالملا ربفتت هل ةقيبلاف اقيم قوم نع ىلوم .نيغي "ال" :هلوقل :ديكوت "نورصني

 ةقادصلا :ةيالولاو ءاهريغو ةبارق نم يلو يأ :ىلوم نع ىلوم (لمجلا ةيشاح) .اياويشم و ةقادص وأ ةبارق نم ةقالع
 قتعملا ىلع قلطي ىلوملا :ىلوم (نايبلا حور) .بيرقلاو قيدصلا نم ناك ىلوم يأ "ىلوم نع" :هلوقو .ةبارقلاو

 (يواضلا ةيشاح) .فيلحلاو راخلاو رصانلا و معلا نباو -حتفلاو رسكلاب-

 رمتلاك رمث هل رجش ىلع قلطيو رانلا لهأ ماعط لكشلا نيفساي رهز هل ؛ةيدابلاب تابن ىلع قلطي موقزلا :خ ! موقزلا

 اقر رام قرعو ؛لصافملا عاجوأو .مغلبلا ضارم وب ةةفرابلا حافر رلا ليلحت يف لعفلا بيجع «عفانملا ميظع نهد هلو

 (سوماقلا) .هلفسأ يقب ام :تيزلا يدرد :يدردك (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .يلباكلا جليلهإلا هلصأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام ىلع فوطعم فطاعلا لوقلا ريدقتب هنأ ىلإ ريشي :لاقي



 ءاَوَس لإ ةدشو ةظلغب هورُج اهمضو ءاتلا رسكب نولي ميثألا اوذح :ةينابزلل
 ميمحلا نم يأ ١ ميِمَحْلا باَذَع ْنِم ف قّوف ا 2 .راثلا .ظبس و 9 ميحتجلا

 لاقيو هيلا يسر ٍقوف نم بصي ةيآ يف ام غلبأ وهف ذ ,باذعلا هقرافي ال يذلا

 رعأ اهيلبح نيب ام" :كلوقو كمعرزب (2) مرح زيِزَعْلا َتنأ كلَ باذعلا يأقذ :هل

 هيف (2) َنوُرَتَمَت هب منك ام باذعلا نم نورت يذلا اًذدَه َّنِإ :مهل لاقيو ."نيم مركأو

 نيتاسب ٍتدْنَج ىف .فونلا هيف نمؤي 2: نيم سلجب ٍماَقَم ىف َنيقّتملا نإ .نوكشت

 هنم ظلغ امو جابيدلا نم قر ام يأ ٍقَربَعَسِإَو س دعس نم نوبل 4 تر ويعَو
 .م ارميا نارودل ؛ضعب افق ىلإ مهضعب رظني ال يأ لاح م سياِبَقَتُم

 ءاسدب 20 نيِع روُي مهانرق وأ ,جيورتلا نم ِمُهَمَجَوَرَو رمألا هلبق ردقي َكِلَذَح
 085 ... اونأب نأ ةنحجا يأ اههيِف مدخلا نوباطي َنوُعْذَي .اهاسح نيعألا تاعساو ؛ضيب

 "ههانجوز" ريهبت نم لاخ

 ثاخدلا ةروس ١"«” 68ه نورشعلاو سماخلا ءزجلا

1 1 

 اعلا 1 1

 .افينع هرج :لتعناف هلتعي هلتع :"سوماقلا" فو :ةظلغب ةورج .ناتغل امهو رماع نباو ريثك نباو عفانل :اهمض
 قوف نم بصي :لصألا ناكف «ةعئاملا ماسجألا نم سيل هنأل ؛بوبصمت سيل باذعلا :ميمحلا باذع نم

 هنإ :لاقي] :كلوقو (نايبلا حور) .ةغلابملل ؛ميمحلا وهو باذعلا مهسوؤر قوف نم بصي :ليقف ءميمحلا مهسوؤر

 (لمجلا ةيشاح) .ةكم يأ "اهيلبج نيب ام" :هلوقو .”"كمعزب" :هلوقل ريسفت [لهج وبأ لاق

 ريغ ناكملاف الإو ؛هيف نم نمأ رابتعاب ناكملل ةفص هعوقو نأو ؛لوعفم نيعمب ليعف نيمألا نأ ىلإ ريشي :هيف نمؤي
 .ةيضارتعا ةلمحلاو (كرادملا ريسفت) .كلذك رمألا :هريدقت يأ :رمألا هلبق ردقي (نيلامكلا ريسفت) .نمألل لباق

 ءايندلا يف نيجوزلا نيب نارقلاك روحلا نيبو مهنيب انرق يأ 'مهانرق وأ" :هلوقو ءدقعلاب يأ :جيوزتلا نم
 يفو (لمحلا ةيشاخ) .اهيف فيلكت ال ةنحلاو :لحلا هتدئاف دقعلا نأب لوألا فعضو ؛قاثلا مهضعب رهظتساو
 رادب تسيل ةنحلاو :لحلا دقعلا ةدئاف 34 ؛دقعلا هب دارملا سيلو «جاوزألا نرقت امك مهانرق يأ :"بيطخلا"

 جيورتلا نإف ؛روحلا نيبو مهنيب جيورتلا دقع لوصح ىعملا سيلف :'نايبلا حور" فو .ميرحتو ليلحت نم فيلكت
 .عفشلا يعم جوزلا هب دارملا نأ ىلع حراشلا مالك لمح نكمبيو «ءابلاب ىدعتي ال دقعلا نيعمب
 ءابلا :لاق جيوزتلاب هرسف نمو «كانه دقع ال هنأو «ءابلاب ال هسفنب ىدعتي امنإف جيورتلا امأ «ءابلاب يدع كلذلو :مهانرق وأ

 نأ ىلإ ةراشإ :ضيب ءاسنب (نيلامكلا ريسفت) .ةءونش دزأ ةغل وهو ءاضيأ ءابلاب هتيدعت شفحألا نع لقن هنأ ىلع ةدئاز
 .نينيعلا ةميظع يهو ءانيعلا عمج نيعلا و ءءاسنلاب حراشلا ربع اذه و ءءاضيبلا يهو ءاروح عمج روحلا



 ةيئاحجا ةروس 5 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ء.فوخم لك نمو وسمو اهعاطقنا نم 20 َييِماَء اهنم ٍةَّمكَف لكِ

 لاق ءاهيف مهتايح دعب ايندلا يف يا أ وألا ةَنْوَمْلا الإ تَوَملآ اَهيِف توَقوُدَي ا .لاح

 بوصنم الضنت يعلو ردصم ٌالْضَف 3 هد رحل ادع َيَهنفَوَو 2 قع الإ : مهضعب

 كناسلب نآرقلا انلهس ُهَسرَّسَي اَمْنِإَف 2 ) ميطعلا رمل وه َكِلذ َكلَبَكَنْم اردقم "لضفت"ب

 .نونمؤي ال مهنكل «نونمؤيف نوظعتي /2: َنوُركَدَتَي ٌحُهَلَعل كنم برعلا همهفتل ؛كتغلب

 .مهداهجب رمألا لوزن لبق اذهو ءككاله::2: َنوُبقَتَرُم مّهَنإ مهكالهإ رظتنا ِتقَتَرآَف

 اودِفْعَي اونمآ َنيِذَّلِل لقط لإ ةيكع ةيئانإلا ريوس

 ةيآ نوثالثو عبس وأ تس يهو

 14 2 م 28 2 نق هلال 2 188 23 18 288 هد د 209 7 3 .هب هدارمم ملعأ هللا را مح

 اذهو ؛يربطلا وه :مهضعب لاق (نيلامكلا ريسفت) ."تانج" :هلوق يف ريمضلا نم وأ ؛"نوعدي" ريمض نم :لاح
 عفدي ناك نإو لوقلا اذهو ءالصأ اهيف هوقوذي م مَعَ عم «كلذ ةنجلا لهأ ةفص ىف لاق فيك : ليق ام عفدنا

 دق ىلوألا ةتوملا نكل ىععملاو ءاعطقنم ءانثتسالا لعجي مهضعبو «دري مل "دعب" نيعمب "الإ" ءيجب نأ الإ لاكشإلا

 قحتسي ال دبعلا نأ مهل هنم اليضفت كلذ لك اوطعي يأ ,"اوطعأ" ب وأ يأ :لضفتب (يواصلا ةيشاح) .اهوقاذ

 (نيلامكلا ريسفت) .لضفتل ؛باذعلا مهاقو يأ هل لوعفم وأ ءائيش هللا ىلع
 اذكه .لمأت ,خوسنم وهف يأ :اذهو (يخركلا ريسفت) .فوذحم امهنم لك لوعفم نأ ىلإ حراشلا راشأ :بقتراف

 مكحب عرشلا يف تبث مكح عفر خسنلا امنإ ءاهخخسن ن ميل ةيلصألا ةحابإلا عفر نأل ؛حيحصب سيلو ءمهضعب لاق

 ا وأ هب رمألا لبق اق ءيشلا نأ ؛خسدلا هب ديري ال يهنلا لبق وأ "رمألا لوزن لبق اذهو" :حراشلا لوقف ءكلذك

 (لمجلا ةيشاح) .لمأتف .خسنلاب عفري يح يعرش مكح هيف

 قو باطخلا نب رمع يق ةنيدملاب تلزن اهنإ :الاق ةداتقو سابع نبا لوق وهو "هللا ءايأ" :هلوق ىلإ يأ :خ! نيذلل لق الإ

 ءاضيأ هند رمع يف تلزن اهإف ؛ةيآلا هذه تح اهلك ةيكم :ليقو «تلزنف «هلتق هذ رمع دارأف «يبأ نب هللا دبع هباع

 امسا اهانلعجج نإ :مح (يواصلا ةيشاح) .داهجلا ةيآب تححسن 5 تلزنف :هلتق دارأف ةكم ُق رافكلا نم لحجر همتش

 ايزنت" ناك فورحلل اديدعت اهانلعح نإو ."... باتكلا ليزنت" :هلوق ربخلاو «ءادتبالاب ةعوفرم وهف ةروسلل

 (ةلرادملا ريسفتإ اريخ "هللا نم" ةهلوقو ادتيم "باتكلا



 ةيئاجلا ةروس م1  نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 ىف ْنِإ .هعنص يف 20 ميكحلا هكلم يف زيِزَعلا هربخ هللا َنِم أدتبم «نآرقلا ب تكلا ٌليزنَت
 ىلاعت هتينادحوو هللا ةردق ىلع ةلاد يآ امهقلخ يف يأ ٍضَرَألَو ِتاومَسلآ

 نأ ىلإ ةغضم مث ةقلع مث ةفطن نم مكنم لك قلخ يف يأ ركَقلَح ىنَو 2) َنيِمْؤمْل
 نم ضرألا ىلع بدي ام يه ِةَّبآَد نم ضرألا يف قرفي تبي ام قلَح و اناسنإ راص

 امهباهذ ٍراَبلاَو ٍليْلا ٍَلَيَخأ يف و .ثعبلاب (2) َنوُنِقوُي ِمْوَقَْل ُتَياَء مهريغو سانلا
 2 دس نا دا 5 2 تا نى ل قو سام # عع

 َضّرالا هب اًيحاف قزرلا :بببس هنأل ؛رطم قزَر نِم ِءامَّسلا َنِم هللا لزنا امو امهئيحمو

 هد اا ال ها مال 0 هرمو اب ونجح ةرم اهبيلقت حريّرلا ٍفيِرَصَنَو اَهتَوَم دعب

 ىلوألا متو ؛لصاوف ثالث يف ةتس لئالدلا نم انهه ىلاعتو هناحبس هللا ركذ :خلإ ضرألاو تاوامسلا يف نإ
 تاوامسلا يف لمأت اذإ ناسنإلا نأ رياغتلا هجوو «"نولقعي"ب ةثلاثلاو «"نونقوي"ب ةيناثلاو ؛"نينمؤملا"ب

 ؛ثداوحلا رئاس يف رظن اذإو ءانيقي دادزا اهوحنو هسفن قلخ يف رظن اذإو ءنمآ عناص نم امه دب ال هنأو «ضرألاو

 (يواصلا ةيشاح) .هملع مكحتساو هلقع لمك

 تايآ" :هلوقو "نونقوي موقل تايآ" :هلوق امأو ؛"نإ" مسا هنأل ؛ءارقلا قافتاب ةرسكلاب بصنلاب :نينهؤملل تايال

 نأ :امهدحأ «ناهجو هلف عفرلا امأف «ةرسكلاب بصنلاو عفرلا ناتيعبس ناتءارق امهنم لك ىفف ."نولقعي موقل

 بدع اوامسسلا ق نإ" هلم ىلع ةقرطعم ةلستلو :ةردعوم ادعيه "عيقزت"و ةمدقس وح "فقل ق“ :ةوكر
 ىلوألا "تايآ" ىلع افوطعم "تايآ" نوكي نأ :ىاثلا "نإ" ب دك ؤم هيلع فوطعملاو دكؤم ريغ فوطعملاف

 "تاب" نوكي نأ :اهدحأ ءاضيأ نيهجو نمف بصنلا امأو «كلذ زوجي نم دنع ,خسانلا لوحخد لبق لا رابتعاب

 :ليق هنأك "نإ" رب ىلع افوطعم "حلإ مكقلخ فو" :هلوقو "نإ" مسا وه يذلا لوألا "تايآ" ىلع افوطعم
 نوحيو :ىلوآألا "تايآ"بل اديكات تورك "تايآ" نوكي نأ :يناثلاو ءتايآ ةباد نه ثبي امو مكقلخ ف نإو

 (لمجلا ةيشاح) فيك وت رجلا فرح هعم ررك "تاوامسلا يف" ىلع افوطعم "مكقلخ فو"

 هردق امك فاضم ريدقت ىلع ؛"يف'ب رورحا 'مكقلخ" ىلع فوطعم هنأ :امهرهظأ ؛ناهجو هيف :خلإ ثبي امو
 رورجنا ريمضلا ىلع فطعلا زوجي نم بهذم ىلع «قلخلاب ضوفخملا ريمضلا ىلع فوطعم هنأ :يناثلا .حراشلا

 رورجملا '"مكقلخ" ىلع فوطعم هنأ ىلإ كلذب راشأ :ضرألا يف قرفي (نيمسلا ريسفت) .راحلا ةداعإ نودب

 رجلا فرح نأ ىلإ رسفملا راشأ :راهنلاو ليللا فالتخا يفو (يواصلا ةيشاح) .فاضم فذح ىلع "يف"ب
 (يواصلا ةيشاح) .هتابثإب ةذاشلا ةءارقلا هديؤي ءردقم



 ةيئاحجا ةروس م1 ب نورشعلاو سماخلا ءزججا

 َتَياَع ةروكذملا تايآلاَك لت .نونسؤيف «ليلدلا عكر َنوُلقْعَيمْوَقْل تياَء ةراحو ةدرابو

 َّىأبف "ولتن"ب قلعتم َقَحْلاِب َكِيَلَع اهصقن اَهوُلَبَن هتينادحو ىلع ةلادلا هججح َهَّ
 57 5 ( 2 دكا ىلا اد نق كسا لا هاا م : 220 يام عا ع

 ةكم رافك يا ١ 2:1 نونمؤي هدب ج حج ىهتلياءَو نارقلا وهو هةنيبدح يا هللا دعب ثيدح

2 

 ريثك () ميثأ باذك كافأ َلُكْل باذع ةملك لَيَو .ءاتلاب ةءارق يفو .نونماؤي ال يأ

 ناميإلا نع اريكتم اَريكَكَشُم هرفك ىلع ٌرِصُي َّمُث ِهِيَلَع ىثت نآرفلا هللا تيا ةقو مهلا

 -- 7 5 ع 0 5 8 2 ع 0 نا رع دق 2 2 #

 ائيش نارقلا يا اَنِتَياَد نِم َملَع اذِإَو .لؤم 2: ملأ بادب هرشَبف !اَهْعَمَسَي مْ نآك
 5 . تا راق“ 0-00 0 1 6 9 7 3 2 را 0

 .ةناهإ وذ 20 نيهُم ٌباَذَع جل نوكافألا يأ َكبتَلْوَأ امب اءوزهم يأ اًوُرِه اَهَدْحَحَأ

 .قفألا تاهحج بسحي ةعبزأ حايرلا نأل ؛ روبدلاو ابصلا امهو نينثا كرتو ءشوشم رشنو فل :ةراحو ةدرابو

 .ديز مرك ئبجعأ :نوديري .همركو ديز ئبجعأ :هلوقك ءهللا تايآ دعب يأ :هتايآو هللا دعب (لمجلا ةيشاح)
 .ةيقوفلا ءاتلاب مهادع نمل ةءارق يفو ءريثك نباو و عفانو صفحو ورمع يبأل ةيتحتلا ءايلاب :نونمؤي (كرادملا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .منهج يف داو ىلع قلطيو «باذعلا ىلع قلطيف يأ :باذع ةملك (نيلامكلا ريسفت)
 نم الاح نوكي نأو "وه" رامضإ ريغ نم وأ ءعمسي وه يأ افنأتسم نوكي نأ هيف زوجي :هللا تايآ عمسي

 عكا
 يجسارتلل م "و! رضي مث" :هلوقو ."هللا تايآ" نم ل هيلع .ىلتت" :هلوقو .ةفص ناوكي نأو: "مينا فق ريمضلا

 :هلوقو .لوقعلا يف دعبتسم اهعمسو ةروكذملا ةلذألا هل تررق ام دعب رفكلا ىلع هرارصإ يأ .لقعلا دنع يّبرلا

 )ل امج ةيشاح-) . لاحم وأ فاته " نحن نأك"

 لقاتل :ليق «هدنع امم, ابجعم ءاش اءردزم «قحلا نم هب قطنت امل ناعذالاو «تاياآلاب يأ ناعإلا ن ءوع | ريكتي هني :اريكعسم

 نم لك يف ةماع ةيآالاو .نآرقلا عامتسا نع سانلا اهب لغشيل ؛مجعلا ثيداحأ نم يرتشي ناك امو ثراحلا نب رضنلا

 نآرقلا تايآ عامس دنع ناميإلا نع رابكتسالاو ةلالضلا ىلع رارصإلا نأل ؛"مثاب ءيجو .هللا نيدل اراضم ناك

 وأ ةفن أسم امإ ةلمجلاو :تاشلا ريمض اهنم فذح ةففخم "نك" :اهعمسي : نأك (كرادملا ريسفت) .لوقعلا 2 كه كم

 (يواصلا ةيشاح) .راسلا ربخلا يه ةراشبلا نأل ؛مهي امك ةراشب هامس "ويلأ باذعب هرشبف" :هلوق .لاح

 ىلع دئاع هنأ :يناثلاو .نآرقلا يعي "انتايآ" ىلع دئاع هنأ :امهدحأ «ناهجو ثنؤملا ريمضلا يف :2! اوزه اهذفختا

 نأب راعشالل ؛"اهذختا" :لاق ىلاعت هنأ الإ ءاوزه ءيشلا كلذ ذختا :نيعملاو ؛ةيآلا نيعم هنأل ؛اركذم م نإو "ائيش"

 ءازهتسالا ف ضاع 5 دمحم ىلع ةلزنملا تايآلا ةلمج نم ةيآ هنأ ملعو ءالكلا نم ءئىشب سيقعأ اذإ لحرلا اذه

 (لمجلا ةيشاح) .دحاولا كلذب ءازهتسالا ىلع رصتقي ملو .ءتايالا عيمجب



 ةيئاحجا ةروس 154 نورشعلاو سماخلا ءزججا

 لاثلا د نم أوُبَسك ام مِهتَع ىنُي اََو | 14 ايندلا يف فأل ؛مهمامأ يأ َمِهبَآَرَو نم

 9 ُمِظَع ٌباْذَع و ' ءآَيلَو مانصألا يأ هلأ نود نِم اوُدَحغَأ اَم الَو اعيش لاعفلاو

 زْجْر ني ظح ِباَذَع منك بر سيان أوُرفَك َنيِذلاَو ةلالضلا نم ىّده نآرقلا يأ ادد
 هيِف نفسلا ُكلْفْلا َىِرَجَتِل ٌرخَبْلا ْرْكَل ٌرْخَس ىذْلآ ُهّللآ .عجوم (ه) ٌديِلُأ باذع يأ

 ام ركل َرْخَسَو 6 9 َنوُرَكْشَت رْمَذَعَلَو -هلضف نِم ةراجتلاب اوبلطت أوْعَتَبَتِلَو هنذإب  هرمأب

 تابنو رجشو ةباد نم ٍضْرَألآ ىف امَو هريغو ءامو مجنو رمقو سمه نم ِتَوَمَّسلآ ىف
 ةنئاك اهرحخس يأ 2 هنم ديكأت اي مكعفانم كلذ قلخ يأ ءاهريغو راهفأو

 » َتوُركَفَتَيِمَوَعْلوسَيَأَل كلب ااَذ ىف َّنِإ ىلاعت هنم

 ا ماي نوفاخي نوجا تبلل أوُرِفَعَي

 أوئَماَع وبلا لق .كونمؤيف اهيف 2

 2 2 4 ا ا قاحلة هن ,هعئاقو هلل

1 3 10 

 نم ءارولاو ءمهطاجا دعب هنأل ؛مهفلخ نم و ؛ىيقعلا ىلإ نوهجوتم مهو ءايندلا يف مهأل ؛مهمامأ يأ :مهنارو نم

 يف امك .مادقو فلخ نم صخشلا اهيزاوي يلا ةهجلل مسا :ءارولا :مهمامأ يأ (نيلامكلا ريسفت) .دادضألا

 :ىلاعت لاق ءرافكلا ىلع نارسحو لابوو «نونمؤملا مهو هعبتأو هل نعذأ نمل يأ :ىده اذه 1-0 ادلل“و ”كافكلا"

 (يواصلا ةيشاح) .(7:ءا رسالا) راسخ اَلإَني ريجِلاظلا ديزي الو ةيسؤتلل ةيح وو ءافخ وعام نآدقلا م َلّرَئنَو#»

 «نفسلا لمحت افافش ايوتسم ءرهاظلا سلمأ هلعج نأب هيف ريسلا مكل لهسو هللذ ىعملاو ءاحلمو اولح يأ :رحبلا

 .اعيمج هنم يه يأ فوذحم ربح هنم و هنم لاح وأ :ديكأت (يواصلا ةيشاح) .هيف صوغلا عنمي الو

 مهأ كلذو هنو باطنخلا نب رمع يف ل :ىكط سابع نبا لاقف «ةيالا هذه لوزن ف فلتحخا :اونمآ نيذلل لق

 املف (هيلع أطبأف «ءاملا يقتسيل همالغ يبأ نب هللا دبع لسرأف ؛عيسيرملا :هل لاقي رثب ىلع قلطصملا نب ةوزغ يف اولزن

 25 ىبنلا برق الم نيح ىقتسي ادخأ كرت امف ءرثبلا فرط ىلغ دعق رم :مالغ لاق ؟كسبح ام :هل لاق هاتأ
 لمتشاف ءرمع كلذ غلبف «كلكأي كبلك نم :ليق امك الإ ءالؤه لثمو انلثم ام :هللا دبع لاَقَف « ركب ىبأ .بزقو

 يدوهيلا اصاحنف نأ نارهم نب نوميم ىورو ؛ةيندم نوكت اذه ىلعف «ةيآلا هذه هللا لزنأف هل هجوتلا ديري هفيسب

 رمع كلذ عمسف دمحم بر جاتحا :لاق (؟ 4 ه:ةرقبلا) «؟انّسَح ًاضْؤق ّهّللا ُضرَقُي يِذَلا اَذ ْنَم :ىلاعت هلوق لزن ان

 (لمجلا ةيشاح) .هذرف هيلإ دلك ي تلا يعَف ثعبف ؛هبلط ف جرخ و هفيسب لمتشاف

 (يواضيبلاو دوعسلا يبأ ريسفت) .هب شطبي نأ بلا وسبا :خ! اونمآ نيذلل لق



 ةيثاجا ةروس ضي تورشعلاو سماخلا ءرجلا

 ىرَجَيِل مهداهجب رمآلا لبق اذهو ءمكل ىذألا نم مهنم عقو ام رافكلل ا ا

 نم .مهاذأ رمل رفغلا ربه 2 نوبسكي أوث6ك ام امْوَق نوبنلاب ةءارق يو ؛ هللا يأ

 نيعوبةرخو صاع نبا

كج وكف رزإ ف ماما اهل ةسأ مق لمع ءهسفتلف اًحِلَص َلِمَع
 

 يلو ةاروتلا َتَجكلا 1 ل ىنب اًنِئَتاَو َدَقَلَو .ءيسملاو حلصملا يزاجيف د هريصت

 ناك تاالالحلا اهي ا مهنم كوراهو كيس بع نيناعا دا هب

 لسع >2

 هينلا مايأ ف 55

 + حدف همام ع تدعتو الو 8 148 ءاقو 8 قل لاقت 81 د د رو لال نيعأ

 ءاورفغا لوقملا نأ ىلع لاذ "اورفغي" يأ ءهيلع لاد باوحلا نأل ؛اورفغا وهو لوقملا فذحف يأ :رافكلل اورفغا يأ

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع لاد "نولتاقي" نأل ؛فذحف لاتقلا ىف يأ (*: جحلا) اوُملظ فنا نري دولا ذأا» :هلوقك

 .مهنع زواجتلاو ءةعزانملا ك كرت ىلع ةلومحم يه ل أيل ليقو «لاتقلا ةيآب خوسنم وهف يأ :حلإ رمألا لبق اذهو

 نيب مدبسكي فرحت عرملا نأ الامخإ ركذ اك :هدازاةرابحو يارا ةيفيك قايبل ؛ةقلاعيم ةلج :خ ا احلاص لمع نم

 ررضتيو بقاعي ةءاسإلا بسك نمو «هبسكب عفتنملا وه هنإو بائي هنإف ءيسملا نع وفعلاك احلاص بسك نم نأ

 يئب انيتآ اننإف ؛كموق رفك ىلع نرخت ال :لاق هنأك هي هتيلست كلذ نم دوصقملا :2! ليئارسإ ينب انيتآ دقلو

 ةمكحلا يأ :مكحلاو (يواصلا ةيشاح) .رفكلا ىلع اورصأ لب ءاوركشي ملف ةميظعلا معنلاو باتكلا ليئارسإ
 ةرثكل ؛ركذلاب اهضحخ :ةوبنلاو (كرادملا ريسفت) .مهيف ناك كلملا نأل ؛سانلا نيب تاموضتخلا لصف وأ «هقفلاو

 مهيف ءايبنألا نأ عم ؛ركذلاب امهصيصخت هجو رهظي ال :2إ ىسومل (كرادملا ريسفت) .مهيف مالسلا مهيلع ءايبنألا

 (نيلامكلا ريسفت) .ىب فالا ةعبرأ ءاهز ةريثك

 (لمجلا ةيشاح) .هللا ىلإ عوجرلا موي نوكي امنإ ررضلاو عفنلا كلذ نأ نيب مث «هب
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 ثيح :هلوقو .مشهرع |نحعأ هناؤن م ام مها يح نلاعلا ىلع هانلصتو ؛"فواصبللا ةرابع :مشامز يملاع
 ريش #+
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 مهليضفت دارملا نأ نم - رهاظلا ىلع ءانب- مهنامز يملاعب نيملاعلا صيصخت ىلإ ةجاح ال هنأ ىلإ ةراشإ لإ مهانيتآ

 ينثا راجفناو ؛ءىولسلاو نملا لازنإو مهودع قرغو رحبلا قلفو مهيف ءايبنألا ةرثك نم لئاضفلا نم ملك صتخي ام

 :هلوقو .باوثلاو نيدلا بسحب نيملاعلا ىلع مهليضفت دارملا سيلو «هيتلا ةدم ف ريغص رجح نم انيع ةرشع

 (يواصلا ةيشاحو لمحلا ةيشاح) .نيلقثلاب ريبعتلا ىلوألا نأو ؛هيف ام مدقت "ءالقعلا"



 ةيثاحجا ةروس م« نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 م ا م ِدَعَب ْنِم الإ هتثعب يف اَوُفَلَتْخأ امَف -مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع- دمحم ةثعبو

 ةّمّيقلا موي ْمُبَتَيَب ىضقَي كَلَبَر َنِإ هل ادسح ؛مهنيب ثدح يغبل فأ ةقيي اكيرلملا ىلا ا ع ىلا اع : 0 00 7 5 7 سد | م”

 رمألا َنِم ةقيرط ِةَعيِرْس ىلع !دمحم اي َكَتلَعَج يث © تروفلتخ هيف اوُناك اميف
 اوئغُي نل مِنِإ .هللا ريغ ةدابع يف © َن لَ ال يذلا ءآَوهَأ عشت يو اًهَعِبئاَق نيدلا
 هَللاَ ضع هالو مصعب نيرفاكلا َنيِملّظلآ َّنِإَو اَكيَس اًعيِش هباذع نمدتلا ّنِم كَانَ اوعفدي

 ماكحألا يف اه نورصبتي ماعم س انلل ٌريَتَصَب نآرقلا اذنه .نينم ملا | 2 ول قت 3 و

 نس راكبإلا ةرنخ نعمت «ثعبلاب © >» تونقوي موق ُهَمَحَرَو ىَّدهَو دودحلاو

 :ةقعنلا نأ : لق يردبللا نمأ نيبدلا نم دارللا ةزيق قف فبع ةفنب ساو ولأ نيالا" لع قالي قي نبيع فب
 ىلإ ةراشإ :خلإ يغبل يأ (يواضيبلا ريسفت) .اديضصعو ةزادس يأ هايف ىيلامكلا ريو .ىيرعألا نص ؛ عمج فنصملاو

 نوكي ال لاحلا ةقيقحي مهملع دعب دي هل ادسح :مهنيب ثدح يغبل .مهنيب ثدح فالتخال ؛ةلع "ايغب' نأ

 وه "ةعيرش ىلع"و "انلعج"ل لوأ لوعفم فاكلا :خلإ كانلعج مث (نيلامكلا ريسفت) .اداسفو ايغب الإ مهفالتخا
 هدابعل هللا هعرش ام انهه دارملاو «ةلملاو بهذملا ىلعو «ءاملا نم سانلا دروم ىلع قلطت ةعيرشلاو .ىناثلا لوعفملا

 (يواصلا ةيشاح) .شطعلا نم ءاملا ىلإ أجلي امك «هيلإ ًأاجليو دصقي هنأل ؛ةعيرش يم ؛نيدلا نم

 ءاسؤر مهو ؛ةعدبو ىوه ىلع ئبملا مهنيدو «لاهجلا ءاوهأ نم هيلع ةجح ال ام عبتت الو يأ :خ ! ءاوهأ عبتت الو

 ثيح شيرق ءاسؤر مهو يأ :نوملعي ال نيذلا ."كرادملا" يف اذك .ءكئابآ نيد ىلإ عجرا :هل اولاق نيح شيرق

 (يواصلا ةيشاح) .نسأو كنم لضفأ اوناك مهإف ؛كئابآ نيد ىلإ عجرا :اولاق
 ريسفت) .نيهاربلاو تايآلا ددعت نم أدتبملا يف ام رابتعاب ربخلا عمج «هربخ "رئاصب"و ءأدتبم "اذه" :للإ رئاصب اذه

 نافرعلا ليصحت ىلإ اهنم دحاو لكب لصوتيل ؛بولقلا يف رئاصبلا ةلزنمب ةحضاولا لئالدلا لعجو (نيمسلا
 :"ريبكلا" يفو «قيرطلا ىلع هب لدتسي رثألا :ملعملا :"راتخملا" يفو :ملعم عمج :ملاعم (لمحلا ةيشاخ) .نيقيلاو

 .بولقلا يف رئاصبلا ةلزنمب ةيفاكلا تانيبلاو ةيفاشلا تانايبلا نم هيف ام لعح «سانلل رئاصب نآرقلا اذه :نيعملاو

 ةرمهو يلاقتنالا بارضإلل يلا "لب"ب ةرات ردقت ةعطقنملا مأو «ةعطقنم يهف يأ :راكنإلا ةزمش ىنعمب "مأ"

 ىععمو ؛ةعطقنم "مأ'" :"يواضيبلا" يفو ."لمجلا" نم «طقف راكنإلا ةزمهي ةراتو ءطقف "لب"ب ةراتو «راكنإلا
 .نابسللا ناكنإ اهيف ةرمهلا



 ةيثاحا ةروس ماا نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 أواوعو وكما ندل# يا نأ يصاعملاو رفكلا ِتاَعْيَسلَأ اوبستكا ا

 ءفاكلا نم لدب ةلمجلاو ءفوطعمو أدتبم َمُجاَمَمَو ْمُهاَيََح ربخ ُءآَوَس ٍتَحِلّصلآ
 دغر يف يأ «نينمؤملاك ريخ يف ةرحآلا يف مهلعمب نأ اوبسحأ :ىعملاو ,رافكلل ناريمضلاو
 ؟بهيت ايا و اا و

 كلذك رمألا سيل يأ 2: سيروُمْكَحماَم َءآَس :ةزمهلاب هراكنإ قفو ىلع ىلاعت لاق ,نوطعت

 ةزمحو ىلع "تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا"و «ةبتع نب ديلولاو «ةعيبر انبا ةبيشو ةبتع مه :يبلكلا لاق :اوحرتجا نيذلا

 ف نوطعي مهإ :اولاق نيك رشملا نم موق يف تلزن :ليقو «مهولتقف ردب موي مهيلإ اوزرب نيح ا ثراحلا نب ةديبعو

 .(5 ٠ :تلصف) : ىتسحلل هلت ىل نإ كر ىلإ تعج رنئلَو## :هلوق ف مهنع هللا ريع انكأ ؛نمؤملا هاطعي ام اريخخ ةرخآلا

 لدب ءايوتسم نيعمج هنأ ىلع ءصفحو ىلعو ةزمحل بصنلابو ؛"مهتاممو مهايحم" :هلوقل ربخ ءرثكألل عفرلاب :ءاوس
 ,عفرلا ةءارق ىلع اذه :ربخ ءاوس (نيلامكلا ريسفت) .ةيلعافلا ىلع هب عفترم هدعب امو ءهنم لاح وأ فاكلا نم

 لوعفملا نوكيو ."اونمآ نيذلاك" امهو ءرورجملاو راحللا يف رتتسملا ريمضلا نم لاحلا ىلع هبصنب عبسلا ف ئرقو

 رمألا سيل ؛مهتاممو مهايحم ءاوتسا لاح يف مهلثم مهلعجن نأ اوبسحأ يأ ."اونمآ نيذلاك" وه لعجلل يناثلا

 (لمجلا ةيشاح) .هدامتعال ؛"ءاوس'ب لعاف 'مهايحم"و .كلذك

 ىلع بصنلا لحم يف اهفأك "نيذلا" ىلع ةلخادلا يأ "فاكلا نم لدب" :هلوقو .ربخلاو أدتبملا ةلمج يأ :ةلمججلاو

 عقت ةلمحلا نأل ؛ةلمجلا اهنم تلدبأ مث ؛خلإ اونمآ نيذلا لاثمأ مهلعحجن نأ يأ مسا يهف ءلعجلل ناث لوعفم اهنأ

 (يحركلا ريسفت) .لك لدب وأ ءلامتشا لدب لدبلا اذهو درفملا مكح ف تناكف ءايناث الوعفم
 نأ اوبسحأ :نيعملاو «ئاثلا لوعفملا ف ريمضلا نم لاح ةلمحلاف نينمؤملل ناريمضلا ناك نإو :رافكلل ناريمضلاو

 :نينمؤملل اولاق ثيح ايندلا يف مهشيعك ءاهيف هنم ةعس يأ شيعلا نم دغر يف يأ «نينمؤملاك ريخ يف ةرخآلا يف مهلعحب
 .ةبيط ةغساو يأ :كيرحتلاب دغر :دغر (نيلامكلا ريسفت) .نوطعت ام ريخلا نم ىطعنل انثعب نعل

 نأ ىلإ ريشي «نيملسملاك موك يأ ءاذه مهمكح امكح سف يأ ؛ةيردصم "ام"و :كلذك رمألا سيل .ينأ

 :ىلاعت هلوق يف ليق امك هفذح زوجي :يضرلا لاق .فوذحم زييمتلاو ءمهبم ريمض هلعافو ؛مذلا لاعفأ نم "ءاس'

 صوصختملاو .موقلا لثم هلثم سئب يأ ءفوذحم زييمتلا نأ (ه:ةعمجلا) بولا ٍتايآب اوُبْذَك َنيِذَلا مْوَقلا ْلَثَم سنبل
 تعضو لا لاعفألا نم "ءاس" نوك حصف ءاذه مهمكح يأ ءردصملا ليوأت يف هنأل ؛"نومكحي ام" :هلوق حدملاب

 اومكح ائيش سئب يأ ؛مذلا ءاشنإل ؛"ءاس"و ؛ةفوصوم "ام" :يضاقلا لاقو «ةيردصم "ام" نوك عم مذلا ءاشنإل

 (نيلامكلا ريسفت) .رابخإلل لعفلاف ةيردصم لعج ولو ؛كلذب
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 باوثلا يف ةرخآلا يف نونمؤملاو ءايندلا يف مهشيع فالح ىلع باذعلا يف ةرخآلا ف مهف

 .ةيردصم "ام"و .كلذ ريغو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم ايندلا يث تاحلاصلا مهلمعب

 ؛"قلخ"ب قلعتم قَلأِب ضرألاَو ٍتَوَمَسلآ ُهَلَآَقَْلَحَو .اذه مهمكح ًامكح سئب يأ
 قحلاب اهقلع يأ

 يصاعملا نم َتَبَسَح اَمِب سفن لك ئرجُتلو هعينادحوو هتردق ىلع لديل

 2 1 تدي نع ب هسه ناك قا 5 : ظ : .

 َدَحَأ نَم ينربخأ َتيَءَرْفَأ 20 َنوُمَلَظُي ال َمهَو نمؤملا رفاكلا يواسي الف «تاعاطلاو

 (ىلاعت هنم ملع لع هنأ ُهَلَضَأَو نسحأ هاري رجح دعب رجح نم ةاوهي ام ُهِدَوَه هه

 25ظشصطص! 9 -هبلَقَو -هعمس ْلَع َّّمَحَو هقلخ لبق ةلالضلا لهأ نم هنأب املاع يأ

 مل اروكذم لعافلا ناك اذإو لمافلا يع اهدج اممو اهنم كبسنملا ردصملاف هيلعو «ةيطع نبا لوق اذه :ةيردصم اهو

 ازييمت تناك اذإو «زييمت اهأ هاضتقم ذإ ؛يغبني ام ىلع سيل "مهمكح امكح سئب" :حراشلا لوقف «زييمق كانه نكي

 ةلع ىلع فطع "ىزجتل" نأ ىلإ ريشي :غإ لديل (لمجلا ةيشاح) .ةيردصم اوك يفاني اذهو ءارتتسم لعافلا ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ثععبلل ال !ةيناربفلاو لدعلل اهقلخ يعم هنإف ؛'قحلاب ' نعم تكيس :ليقو «ةفوذحم
 نآأل ؟؛ببسملا ةدارإو معلا ما قالطإ قيرط ىلع رابخإلا ةدارإو ةيؤرلا قالطإ ناو هيفف يأ :خإ يبربخأ

 ."تيأر"ل لوأ لوعفم "ذختا نم" :هلوقو .بلطلا قلطم عماجب رمألا نيعمب ماهفتسالا لعجو «رابخالل ببس ةيؤرلا

 نم لجرلا ناك :؛اه5# سابع نبا نع ريبح نب ديعس قيرط نم مكاحلا جرحأ :خلإ نم هاوهي ام (لمجلا ةيشاح)
 :ريبج نب ديعس لاق .ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف ءرخآلا ىقلأو هذخأ هنم نسحأ دو اذإف :رجحلا دبعي برعلا

 اودبعو .هورسكو هومر لوألا نم نسحأ ارجح اودجو اذإف ؛:ةضفلاو بهذلاو ةراجحلا نودبعي برعلا ناك

 هنيد ذختا رفاكلا كلذو :نسحلاو سابع نبا نعو .رانلا ف هبحاص يوهي هنأل ؛ىوهلا يم امنإ :يبعشلا لاق .رخآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مرح ام مرحي الو .هفاخي الو هللاب نمؤي ال هنأل ؛هبكر الإ ائيش ىوهي الف ءهاوه ام
 انك :لاق -ةنس نيرشعو ةئامو سمخح ةنس تامو «ةيلهاجلا كردأ ,ةقث وهو- يدراطعلا ءاجر يبأ نع يور :هاوهي ام

 اهيلع انبلحف «بارت نم ةوثح انعمج ارجح دجن مل اذإف ءرحآلا انذحأو هانيقلأ هنم نسحأ ارجح اندجو اذإف ءرجحلا دبعن

 جيلا لح :ل! املاع يأ (نايبلا حور) .رانلا يف هبحاصب يوهي هنأل ؛ىوهلا يمس امنإو (بيطخلا ريسفت) .امي انفط مث

 الإ اوفلَتخا ف :هلوق لثم نوكيف «لوعفملا نم الاح لعجي نأ نكميو «لعافلا نم الاح "ملع ىلع" :هلوق فنصملا

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع اعينشت دشأ اذهو «قحلاب حلاع وهو هلضأ :ئيعملاو (٠١:ةيثاجلا) 4مّلعلا ُمُهَعاَج ام ِدْعَب ْنِم



 ةيئاجلا ةروس 1 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ردقيو «ىدحلا رصبي ملف ةملظ ةَوَّشِغ -هِرَصَب ْىَلَع َلَعَجَو هلقعي ملو ىدحلا عمسي ملف
 هلالضإ دعب يأ .دللا لقت ّنِم هيد مق ؟يدتهيأ يأ "تيآر"ل قاثلا لوعفملا انه

 :لاذلا ُْق نيعءاتلا ىدحإ ماعدإ هبف ؟نوظعتت ع تب نو كذَت ِكَوَأ يدتهي هيإ يأ عةايإ

 يأ ايم ثبوُقَت ايدل يف خلا اَكئاّيَح لإ ةايلل يأ نِهام .تعبلا وركدس ,ينأ أوُلاَقَو

 :ىلاعت لاق «نامزلا رورم يأ ُرَهَّدلآ اَّلِإ تكل اَمَو اودلوي نأب ضعب ايحبو ضعب توم

 نآرقلا نم اني ْميلَع ع اَِإو (2) َنوُطَي الإ مه ام نإ ٍملِع نِم لوقملا َكِلَذ مام
 أوثنأ أوُلاَق نأ آلِ َجهَتَجُح َناك ام ٠ لاح «تاحضاو ٍتَسيَب ثعبلا ىلع انتردق ىلع ةلادلا

 انتايآ" نم

 اال

 4 افظت بتنك يح 3 ل دل لق ل انأ 2 * نيقددص مث نإ ءايخأ اَمياَباَكِب

 مهو ساّنلآ ٌرَتكأ َنكلَو ِهيِف كش َبْبَر ال ٍةَميقْلآ موي !! ء ءايحأ ةكعمج مث 1 يعل

 همم ثم عال ُموُقَت َمْوُيَو ضزألاَو ِتَوّمّسلا كلُ هلو (ج : نوماعُي ال ركذ ام نولئاقلا

 .هلبق ام ةنيرقب اردقم افاضم هيف نأ ىلإ ةراشإ :هلالضإ دعب يأ .هيلع "هيدهي نمم" ةلالدل ؛فذحو :إ انه ردقيو

 (نيلامكلا ريسفت) .راكنإلل "نم" ف ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :يدعهي ال (نيلامكلا ريسفت)
 عم «توملا دعب ةايحلاب فارتعا هيف "ىينو توم" :هلوق نإ :لاقي امع باوج :خلإ ضعب ايحيو ضعب تومي يأ
 .هانعم رابتعاب ريمضلاف «ضعبلا يأ "اودلوي نأب" :هلوقو ,."خلإ ضعب تومي يأ" :هلوقب هلوأ كلذلف ؟افوركني مهنأ

 هذه دعب ةايح ال هنأ وهو «باوصلا نف ديعبلا لوقملا يأ «كلذل هيلإ راشم ىلإ ةراشإ :لوقملا (لمحلا ةيشاح)

 (بيطخلا ريسفت) .هسفن يف رثؤم هنأ ىلع رهدلا ىلإ بوسنم كالهملا نأو
 ليبس ىلع ةجح اهتيمستو «خلإ مهوق الإ يأ اهمسا "اولاق نأ الإ" :هلوقو "ناك" ربح بصنلاب :مهتجح ناك ام
 ءاعيمج ةمايقلا موي مكنعبي يأ :ةمايقلا موي ىلإ مكعمجي مث (يواصلا ةيشاح) .مهمعز بسح ىلع وأ مكهتلا
 فرظ :ةعاسلا موقت مويو (كرادملا ريسفت) .ةرورض مكئابآب نايتإلا ىلع ارداق ناك كلذ ىلع ارداق ناك نمو

 .ةردقم ةلمج نع ضوع "ذئموي" يف نيونتلاو ؛ديكوتلل ؛هلبق "موي" نم لدب "ذئموي" :هلوقو ؛ارسخي'" :هلوقل
 (يواصلا ةيشاحإ .يديكوت لدب وهف «ةعاسلا موقت ذئموي :ريدقتلاو



 ةيئاحجا ةروس مم نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 اوريصي نأب عمكارسم رهظي يأ منررتاكلا# 9 ترولِطَتْمْلارَسْححٍذِبَمْوَي هنم لدبي

 لإ عدن وَمَأ ُلُك ةعمتجم وأ بكرلا ىلع َةَيِناَج نيد لهأ يأ ٍّمأ لُك ئَرَتَو .رانلا ىلإ
 اًَدنَه .هءازج يأ 2 َنوُنَمْعَت ٌممدُك اَم َنوَرَ ويلا :مهل لاقيو ءاطامعأ باتك اَيِنَتِك
 فك ظفحنو تبشن ُخِسََسَم انك اذ قحاب مُكَيَلَع قِطَي ةظفحلا| ناويد اَنسَتك

 . ويحي ىف دكر ْرُهَل ديف تدَحِلَّصلآاوُلِمَعَو أوُتَماَ تريزا اًمأَق 229 َنوُلَمْعت

 عفرلا ىلع ةماعلا :ةمأ لك (يواصلا ةيشاحإ) .لزألا يف متحتم مهفارسحخ نإ :لاقي امع باوج :مهفارسخ رهظي

 .اهلثم نم ةفوصوم ةركن ندب ؛ىلوألا "هَ لك مه كسلا ىلع بيصتنلاب بوقعي و ءاه ربح ”يعبتاو ؛ءادتبالاب

 :هتدعق ف زفوتسا :'"سوماقلا" فو «بكرلا ىلع ةزفوتسم ةكراب يأ :بكرلا ىلع ةيثاج (لمجلا ةيشاح)
 'ةعمتجم وأ" :هلوقو .بوثولل ًايهتم «هيلجر ىلع لقتساو «هيتيلأ عفرو هيتبكر عضو وأ ؛نئمطم ريغ اهيف بصتتا
 اذإ :وثجي نالف اثج :لاقي «ءبكرلا ىلع ةسلاج :ةيئاج :"كرادملا' فو ."يواضيبلا" نم «ةعامجلا يهو ةوثحلا نم

 .ةعمتخحم ةيلناحج :ليقو ةيتبك ر ىلع سلج

 عمتج وأ «هيتبكر ىلع سلج - امهمضب -- ايثجو اوُنج ىمرو اعدك اثج :"سوماقلا" يف «هيلع ةكراب يأ :بكرلا ىلع
 باتكلا فيضأ :انباتك اذه (نيلامكلا ريسفت) .هريغو بارت نم هيف تعمتجا ام لصألا يف يهو ؛ميجلا ةثلثم ةوثحا نم

 لامعأ هيف اوبتكي نأ هتكئالم رمآلاو ؛هكلام هنأل ؛ىلاعت هللا ىلإو «هيف ةتبثم مهلامعأ نأل ؛مهايإ هتسبالمل مه

 : هل وقل ؛اولعف اع مهرك ذيف هنو ةرمي مهل هيلع لدي يأ :قحلاب مكيلع قطني (كرادملا ريسفت) ٠

 (يواصلا ةيشاح) 100 فهكلا) اًهاَصْخَأ الإ ةَريبك الو ٌةَريِغَص ُرِداَغُيال ماج يس ب

 هانعم لب «باتك نم لقنب كلذ سشيلو « يعم. تخسنتساو تصخششت :ليقو ؛مكلامعأ ةكئالملا تقكدتسل : خسنتسن

 ام خسنب ةكئالملا رمأن يأ :ظفحنو تبثن ."ظفحنو تبثن" :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو ."كرادملا" يف امك «تبنثن

 (يحركلا ريسفت) .حوللا يف ام ىلع ةلباقملاب

 (لمعجلا ةيشاح) ."نورخجت"ل وأ "قحلاب مكيلع قطني" :هلوق نم موهفملا لمجملل ليصفت :خإ اونمآ نيذلا امأف

 ناميإلا ىلع تام نم جرخي حاصلا لمعلاب دييقتلا نإ :لاقي الف ؛ةعافشلا دعب وأ باستا دعب انإ لب «نيقباسلا

 (يواصلا ةيشاح) .احاص لمعي مو

 اول 7 1-



 ةيثئاحجا ةروس وساوس نورشعلاو سماخلا ءرجلا

 نكت مملفأ :مهل لاقيف اورفك َنيِذلا اماَو .رهاظلا نّيبلا :2: ُنيِبُملا ٌرّوفلا وه َكِلاَذ هتنج

 َليِق اَذِإَو ؟نيرفاك عقر َنيِمرْخم اًمْوَق مدكَو مترتكت مربكتشاف :كيَلَع لتك :نآرقلا تيا
 ايف ُكَشََيَر ال بصنلاو عفرلاب َةَءاَسلَآَو ٌقَح ثعبلاب هلآ َدَعَو نإ رافكلا اهيأ مكل

 انظ نظن الإ نحن نإ :هلصأ :دربملا لاق اًنَّظ الإ ٌنلكَن ام نإ ةَعاّسلا ام ىرَدَت ام متلق

 1 تيِنقيَتْسمب نحن اَمَو (13 يف أوُلِيَغ ام ُتاَعّيَس ةرخآلا يف مف رهظ اَدَبَو .ةيتآ امنأ |

 ليِفو .باذعلا يأ جر تروئرتتش دوب أوكاك اك م لرنَقاَحَو اهؤارج يأ ءايندلا

 هئاقلل لمعلا متك رت أ اذنه كوكي داش َّث اسك واثلا ف وككر تن كدسك َمْوَيْل

 نم اهريغ نود اهيف لوخدلاب فصوتو ءاهيف قئالخلا رقتست يلا ةمحرلا رثأ ةنحلا نأل ؛صاخلاب ماعلا رسف امنإ :هتنج
 .عئاش "امأ" دعب اصوصخ لوقلا فذح :لاقيف (يواصلا ةيشاح) .ةمحرلا راثآ

 افطع بصنلاو «هربخ "اهيف بير ال" ةلمجو «ءادتبالا ىلع عفرلاف «ناتيعبس ناتءارق امهف يأ :بصنلاو عفرلاب

 ءًأدتبم هنأ ىلع اهعفرب نوقابلاو "هللا دعو" ىلع افطع بصنلاب ةزمح أرق يأ :بصنلاو عفرلاب ."نإ" مسا ىلع

 .اهربخس "هيف بير ال" :هلوق وهو ةيفنملا ةلمحلا نم اهدعب امو
 عقي نأ زوجي ال اذكؤم عقو يذلا ردصملا نأل ؛ليوأت نم اهيف دب ال ةيآلا هذه نأ ىلإ هب راشأ :2إ دربملا لاق

 دقو «تبرض الإ تبرض ام :لاقي نأ ةلزنمب هنوكل ؛هيف ةدئافلا مدعل ؛ابرض الإ تبرض ام :لاقي الف ءاغرفم ءانثتسا

 ؛انظ الإ تننظ ام :لاقي الف «قلطملا لوعفملا الإ تالومعملا عيمج نم هدعب امل لماعلا غيرفت زوجي هنأ وحنلا يف ررقت

 نأ ةيآلا ليوأت يف ركذ فنصملاف ءامهيدروم رياغت نيح روصتي امنإ رصحلاو ءنظلا وهو تابثإلاو يفنلا دروم داحتال
 ءانظ نظي هنوك تابثإلا درومو «يفنلا دروم اذهف «لاعفألا نم لعف ىلع ملكتملا نوك وهو «ءفوذحم يفنلا دروم

 .هادع ام يفنو ؛مهسفنأل نظلا تابثإ رصحلا لولدمف ءريدقتلا يف ةمدقتم يهف اظفل ةرخأتم تناك نإو "الإ" ةملكف

 :هلوقب دكأ كلذلو «نيقيلا يفن يف ةغلابملل ؛اقلطم نظلا ادع ام ىفن هنكل .هيفن دوصقملاو «نيقيلا هادع ام ةلمج نمو

 .فاضملا فذحب تائيسلا ءازج روهظ دارملا نيعي :اهؤازج يأ (لمجلا ةيشاح) ."نينقيتسمع نحن امو"

 ةفاضإك مويلا ىلإ ءاقللا ةفاضإو «ةعاطلا يهو مكموي ءاَقل ةدع متكرت امك باذعلا يف مككرتن يأ :وكاسنن

 .هئازج ءاقلو ءاذه مكموي يف ىلاعت هللا ءاقل متيسن يأ (7:ابس) 4راَهَملاَو لّيللا 0 لبا :هلوق ف ركملا

 ؛نايسنلا نع ببسم كرتلا نأل ؛ازاحم كرتلا نايسنلا نم دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :رانلا يف مككرتن (كرادملا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هيلع نايسنلا ةلاحتسال ؛ببسملا مساب ببسلا يمسف ءهكرت ائيش يسن نم نإف



 فاقحألا ةروس شن نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 هللا ِتنَياَء تذل مب كبد .اهنم نيعنام ”ت: يريم ني لك 23 انو خاثلا ةكفقانق

 َنوُجرْحم ال َمْوَهْلَأَف باسح الو ثعب ال :متلق ىح اًيئّدلأ ٌةرّيَحْلا كَنَدَعَو ًوُرِه نآرقلا

 مهنم بلطي ال يأ 72: َروُبَتْعَتْسُي مه اَلَو رانلا نم اب لومقمللو و ءانبلاب
 ىلع ليمجلاب فصولا ُدَّلآ ِهّلِلَف .ذئموي عفنت ال اهنأل ؛ةعاطلاو ةيوتلاب مي 9 نأ

 ركذ ام قلاخ م َنيَِعْلا يمر ضزألا َبَرَو ِتويَمَسلا ٍبَر نيبذكملا يف هدعو ءافو
 ف ةمظعلا يربك ُهلو هل بر"و «؛هعاونأ فالتخال ؛عمجو ههللا كاوسإ انم ملاعلاو

 39 جب ريكا طيرغلأ وهو امهيف ةنئاك يأ ؛لاح ضألاو ٍِتوَمّسلَ

 ا لاو« يبيض سلب الإ ةيكم فاقحألا اووس

 وأ عبرأ يهو ,تايآ ثالثلا هيدل اًوي ناَسنألا اَنْيصَوَو» الإو ,#ٍلُسُرلا َنِم مْرَعْلا اونو

 ةيآ نوثالثو سمخ
 ميحرلا ن نمح>رلا هللا مسبب

 .هللا تايآب مكئازهتسا ببسب يأ ءاوزه هللا تايآ متذختا مكنأ ببسب يأ "مكنأب" «ميظعلا باذعلا يأ :وكلذ
 ةبتر نع نوطقاس مهأ ىلإ ةراشإلا هتتكنو «ةبيغلل باطخلا نم تافتلا هيف :نوجرخي ال مويلاف (لمجلا ةيشاح)

 ةدايز هل رم دقو «بلطلل نيسلاو ءاضرلا مضلاب ىبتعلا :نوبتعتسي مه الو (يواصلا ةيشاح) .مهاوه ؛باطخلا

 امك «ءايربكلا نم يأ :لاح ."هللا" نم لدب ةثالثلا عضاوملا يف "بر" يأ :لدب "بر"و (نيلامكلا ريسفت) .نايب

 هيف تناك «نميلاب داو فاقحألا نأ حراشلا نم ينأيس :فاقحألا ةروس (لمجلا ةيشاح) .ريرقتلا يف هل راشأ

 (لمجلا ةيشاح) .لمرلا نم لتلا وهو :فقح عمج فاقحأ نأ :هريغ نم ٍتأيسو ءداع لزانم

 امأو «ةنيدملاب الإ نآرقلاب قيدصتلا هنم رهظي مل ذإ ؛مالس نب هللا دبع دهاشلا نأ ىلع ءانب يأ :خلإ متيأرأ لق الإ

 "مح" نأ ىلع ئبم فالخلا اذه :عبرأ يهو (يواصلا ةيشاح) .ةيندم نوكت الف الكف ىسوم هب دارملا نأ ىلع

 (يواصلا ةيشاح)إ .ال وأ ةلقتسم ةيآ دعت



 فاقحألا ةروس يه ا ب نورشعلاو ى مذاسلا ءعزجلا

8 
 يقبا

 انتردق اق ىلع لدبل قحْنأ اقل الإ آم 2 نو ضْرَلَ 56 لآ اَنقلَح ام .هعنص ف
 نم هب اوفوح أوُرذنأ آَمع اورفك َنيِذِلاَو ةمايقلا موي امهئانف ىلإ 2 ىبسُم لجأ انتينادحوو منا د ا ا ا ل ا . ءا 5 3 م ١

 «مانصألا يأ هلل نوذ نِم ل ودبعت لح ام نيوريخأ مك مشير لق  َنوضرْعُم باذعلا

 ةلوصوم اه نا ىلإ ريشي

 0 والا نم وعفم ًأوَقَلَخ قربمعا قوز مه 0-1 قاب -ألا م .ناث لوعفمأ اَذاَم ديكأت «نوربحأ 2 وأ لوعقم

 لزنم يم دكب نونا راكنإلا ةرهق ئعم' امآلاو هللا مم ثقيلا قاخ ى ةك رانثام كرش

 257777 221230000000060620آ51آ1آ01آ[01686 ملِع اه ةيقب ةّرثَأ وأ نآرقلا اَذََه لبق نم

 .ىلاعت هلل هباشتملا ملع ضيوفت يف فلسلا ةقيرط وهو ءملسألا وه لوقلا اذه نأ ةرم ريغ مدقت :ملعأ هللا

 .رافكلا لاق امك :نيج نم الو رشب نم هلقني ملو هسفن نم هعرتخي مل يأ :هللا نم (يواصلا ةيشاح)
 (لمجلا ةيشاحإ .ةسبالملل ءابلاو «"اقلخ" :هلوقب هل راشأ ؛فوذحم ردصمل ةفص :قحلاب الإ (يواصلا ةيشاح)

 هس لحألا نأل ؛ ىمسم لجأ ريدقتب الإو يأ «فاضم فذح ىلع مالكلاو ا" ىلع فطع : ىمسم لجأو

 (يواصلا ةيشاح) .ملاعلا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا ىلع در هيفو «قلخلا نع رخأتم

 يأ "نوضرعم" :هلوق .هيلإ هئاهتنا نم قولخم لكل دب ال يذلا مويلا كلذ لوه نم هورذنأ امع يأ :اورذنأ امع

 (كرادملا ريسفت) .مويلا كلذ مهراذنإ نع يأ ؛ةيردصم "ام" نوكت نأ زوجيو ؛هل دادعتسالاب نومتهي الو هب نونمؤي ال
 يناثلا لروعفملا نوكي اذه ىلعو ؛نوربخأ 0 امكأل ءاخ اديكوت نروكت نأ :انعيحأ :نييحاو تلمععا :ئيورأ

 نأ :ىاثلا هجولاو ."نوعدت ام" :هلوق وه لوألا لوعفملاو ؛ماهفتسا هنأل ؛"اوقلخ اذ ام" :هلوق ةلمح "متيأرأ"ل

 «قللتك سب , ءايناث بلطي "متيأرأ" نأل ؛عزانتلا باب نم ةلأسملا نوكت اذه ىلعو ءامل ةدكؤم نوكت ال

 ف ةيطع نبا زوجو .لوألا نم فذحلاو ىئاثلا لامعإ نم ةلأسملا نوكتو ءهيف عزانتملا وه "اوقلخ اذام" :هلوقو

 ”نوعدت ام" ل ؛الوعفم يضتقي ال ماهفتسالاو «لاؤسلل عوضوم ظفل 'متيأرأ"
 :هلوق ف كلذب لاق دقو .«شفحألا ئأر اذهو :تلق ؛نودبعت هانعم "نوعدت"و :لاقو خيبوتلا هانعم اماهفتسا

 (لمجلا ةيشاح) .كلذ ىضم دقو (77:فهكلا) «ةّرْخصلا ىلإ اَنْيَوأ ذِإ َتْيَأَرَأ لاقإ#

 ليلدلا يفن ىلإ ةراشإلا دعب لوقنملا ليلدلا ئفن ىلإ ةراشإلاو «تيكبتلل رمألاو :لاوقلا ةلمجح نم اذه :ئبوتيا

 يأ ءمحل نم ةراثأ ىلع ةقانلا تنمس :موهطوق نم «ةلالضلاو ةياوغلاك ردصم وه :ةراثأ وأ (لمحلا ةيشاح) .لوقعملا

 (نيلامكلا ريسفتإ .ةمالعلا :ليقو «ةياورلا اهانعم :ليقو .هنم ةيقب ىلع

 و :لاق ثيح («قىدعتي هيا نأ "هنيأرأ"



 فاقخألا ةروس م 84 ةورشعلاو سداسلا ءرخا

 منك نإ هللا ىلإ مكبّرقت اههأ ءانصألا ةنايع قب مكارم نسي تلزألا نع لؤي 0

 وع 3 َلَص أ دحأ ال 2 ب نعم ا م اوعد 9 دي

 39 ءآَدَعَأ ' ينم 3 دنس ٠ يأ أوتاك ْنسماَتلآ َرِشَح اَذِإَو .نولقعي ال دامج

 َنُيَياَء ةكم لهأ يأ َدِيَلَع تت اَذِإَو .نيدحاح () َنيرفك مهيدباع ةدابعب ٌحِعَداَبِعِ
 اَذَه هداج ا اّمَل نآرقلا يأ حلل مهنم اوُرمك َنيِذَلا َلاَق لاح «تارهاظٍوس تب نآرقلا

 نبل ا ؟نآرقلا يأ ُهيرَتف وو راب ةزمخو "لبا ىعم أ راق ظني 2 خب

 .هححصو مكاحلا هاور ؛طخلا وه :رثألا يف لاق هنأ اد سابع نبا نعو ءمهنع لقني يأ :رثؤي
 ةلومعم يهو ءاهتلص اهدعب امو لوصوم مسا وأ ءاهدعب ةلمجلاب ةفوصوم ةركن "نم" :بيجتسي ال نم
 ايندلا ف هعفني الو هبيجي ال يذلا ءيشلا وأ «هبيجي ال ائيش دبعي صخش نم لضأ دحأ ال :نيعملاو ؛,"وعدي'ل
 ايندلا ف ةباجتسالا مدع نع ةيانك وهو ءايغملا يف ةلخاد ةياغلا :ةمايقلا موي ىلإ (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلاو
 سيل هنأ عم «ةباجتسالا عقت اهدعب نأ اهي اهلبق ام ءاهتنا ىلع ةلادلا ةياغلا رهاظو (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلاو

 .(78:ص) «نيّدلا مْوَي ىلإ ينتغل َكِيلَع نو :ىلاغت هلوقك ءديبأتلا امي دارملا نأب باجي نأ نكميو «ءكلذك

 مهو" :هلوق يف ءالقعلا ريمضبو "بيجتسي ال نم" :هلوق يف "نم"ب مهنع ربع امنإو :مانصألا مهو (لمجلا ةيشاح)
 دنسأ دقف اضيأو :مهعم ةاراحما ليبس ىلع مالكلاف «ةوابغو الهج زييمتلاب اهوفصي اوناك اهيدباع نأل ؛كلذو "لإ

 (يحركلا ريسفت) .ةلفغلاو ةباجتسالا نم ملعلا يلوأل دنسي ام اهيلإ

 دعب اوعمج يأ :لإ رشح اذإو (يواصلا ةيشاحإ .مهفلا مدع ةلفغلا نم دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :نولقعي ال

 َناَّيِإ همك ام ُْهُواَكَرُش َلاقّو» :ىلاعت هلوق ريظن اذهو «نيركنم يأ "نيدحاج" :هلوق «روبقلا نم مهحارخإ
 نمضتملا يخيبوتلا راكنإلل ةزمهلا نم "مأ" يف ام يأ :ىنعمب "مأ" (يواصلا ةيشاح) .(8١:سنوي) بَنودُبْعَت
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .نآرقلا ىرتفأ نولوقيأ لب يأ ءبجعتلل



 فاقحألا ةروس ا نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 نآرفقلا ق تولوقت هيف نوضيِفُت اَمب َدَلْعَأ وه هللا ئبذع اذإ يع هعفد ىلع نوردقت ال يأ
 نا خت يو

 مكلجاعي ملف «هب :مإ) ٌميِحَّرلأ بات نمل ُروفَعْلا ّوهَو َركَتيِبَو نيب اًديِبَش ىلاعت هب ىفك

 ريك“ يليق يلقع قبس لق هلسرم .لوأ زيعأ لسإلا ني : اعيدب اًعَدِب ْثنُك ام لُق .ةبوقعلاب
 مأ يدلب نم جرخأأ ءايندلا يف مب لَو ُلَعْفُي ام ىرْذُأآَمَو ؟يوبذكت فيكف ٠

 ؟مكلبق نيبذكملاك مكب فسخي مأ ؟ةراجحلاب نومرت وأ «يلبق ءايبنألاب لعف امك ؟لتقأ

 (نايبلا حور) .هنعطو نآرقلا حدق يف نوضوخت يأ ءاوعرشو هيف اوضاخ اذإ ثيدحلا يف اوضافأ :لاقي :نوضيفت

 (نيلامكلا ريسفت) .عافدنالا :ةغللا ف ةضافإلاو ءانهه هب دارملا ئعملل نايب :نولوقت

 عدبلا نوكي نأ ىلع اذهو «ءاقبلا وبأ هلاق عع ادب اذ :هريدقت فاضم فذح ىلع هنأ :اهدحأ «ناهجو هيف :اعدب

 وهو «لثم هل ري مل ام عيدبلاو عدبلاو «فيفخلاو فنخلاك عيدب نعمه. «لعف ىلع ةفص هسفنب عدبلا نأ :ياثلاو .اردصم

 تنك ام يأ «ةعدب عمج -لادلا حتفب - اعذب :ةلبع يبأ نباو ة ويح وبأو ةمركع أرقو (عارتخالا وهو عادتبالا نم

 (لمجلا ةيشاح) .رذحك فصو وهو -لادلا رسكو ءابلا حتفب- اعدب :دهاحبو اضيأ ةويح وبأ أرقو ؛عدب اذ

 دسم ةداس يهف ؛لمعلا نع "يردأ"ل ةقلعم يهو ؛اهربخ اهدعب ةلمحلاو ءأدتبم ةيماهفتسا "ام" :ذإ اه يردأ امو

 ؟انب الو هب لعفي ام يردي ال ايبن عبتت فيك :اولاقو نوقفانملاو نوكرشملا حرف ةيآلا هذه تلزن املو .اهيلوعفم

 ,ةيآلا هذه تخسنف «هب هلعفي امك. هثعب يذلا هربخأل .هسفن ءاقلت نم هلوقي يذلا عدتبا هنأ الولو ءانيلع هل لضف ال هنأو

 تلاقف «ةيآلا (؟ :حتفلا) رح امو َكِبْلذ خرم ّمّدقَت اَم هللا كلَ ِرفْعَيا]» :ىلاعت هلوق لوزنب رافكلا فنأ هللا مغرأو

 َنينَماُملا لحديل# :تلزنف ءانب لعاف وه ام انرعش تيلف كب لعفي ام كل هللا نيب دقل ءهللا لوسر اي كل ائينه ؛ةباحصلا

 م ُدانْدَف هللا و نأ نينمؤملا رسب !ببل زو ةيالا (ت :حتفلا) هكر امنألا نشبت نم يرْجَت تانج تاّنمؤملاَو

 نم 55 جرح امف الإو ؛نيرفاكلاو نينمؤملاو يبنلا لآم نايب لبق مالسإلا لئاوأ يف تلزن ةيآلا هذهف 0 :نارجألاو
 نع سو .اليصفتو الامجإ ةرخآلاو ايندلا ف نيرفاكلاو نينمؤمللو هل لصحي ام نآرقلا يف هللا هملعأ يح ايندلا

 ىلع نيرادلا يف مكب الو يب لعفي ام يردأ امو يأ ؛ةلصفلا ةياردلا يه يفنملا نوكي نأ زوجي :خلإ جرخأأ
 ىلإ راربألا ريم إو «نوبلاغلا مه هللا دنج نإف ؛ام ولعم لامجالا ناك إو «بيغلاب ل ملع ال ذإ ؛ليصفتلا

 ةمصعلا ةدعدو و (ةرجهلاب هرمأف ءمهرمأو هرمأ ةبقاع هيلإ هيك ول هللا هف رع اضيأو ؛ميحلا إ رافكلا ريصم و (ميعنلا

 (نايبلا حور) .اورشبتساف هيلإ يحوأ



 فاقحألا ةروس سوسو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 هذ لِ أنأ آَمَو اكيش يدنع نم عدتبأ الو «نآرقلا يأ َنَلِإ ْنَحوُياَم الإ ٌعبَنَأ ام نإ
 لا دنع ّنِم نآرقلا يأ َناَك نإ مكلاح اذام فوربخأ َرْثْيَءَرَأ لق .راذنإلا نيب (ج نيم
 يأ . دام َلَع مالس نب هللا دبع وه َليَِرْسِإ َىَبْنِم ٌدِهاَش َدِبَسَو ةيلاح ةلمج هب َمْرَفكَو
 مب طرشلا باوجو .ناميإلا نع متربكت ٌجيريكَتَسَآَو دهاشلا َنَماَعَف هللا دنع نم هنأ هيلع
 َنيِذلأ َلاَقَو ت9 َنيِباَّطلأ موَقْلا ىِدَيي ال هَل ٌء_رإ هيلع لد ؟نيملظ متسلأ :هيلع فطع

 يأ أوُدَتَهَي هَل ْذِإَو هَل اَتوُقَبَس ام اًرْيَح ناكيإلا َناَكَوَل مهقح يف يأ اوُئَماَ َنيِذلِل اوُرَمَك
 ءهِلَبَق نِمَو (2) ٌميِدق بذك كف نآرقلا يأ آَدَه َنوُلَوَقّيَسَف نآرقلاب يأ هب نولئاقلا

 اهالوعفم "متيأرأ لق" :"نيمسلا" يفو .امهيلع ةلالدلل ؛نافوذحم "متيأرأ" يلوعفم نأ ىلإ اذهي راشأ :إ يوربخأ
 متملظ دقف :هريدقت ,فوذحم اضيأ طرشلا باوجو ؟نيملاظ متسلأ اذك ناك نإ مكلاح متيأرأ :هريدقت ءنافوذحم

 مالس نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ :مالس نب هللا دبع وه (لمجلا ةيشاح) .ايضام طرشلا لعفب ىتأ اذهو
 هجرخأ اذك ؛ةيكم ةروسلا نوك نم ةانثتسم ةيآلا هذهو «هيبأ نع ديعس نب رماع نع ناخيشلا هجرحأو .هسفن

 ىلع نوكيف ءدهاش دهشيو دارملا نأب لوؤي دقو «ةروسلا لوأ ف فنصملا هركذو ؛نيريس 0 نع رذنملا نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .(4/8:فارعألا) ؟ِفاَرْغأْلا ُباَحْصُأ ىَدانَوإ» :ةقيرط
 ناك نإ :هلوق نوعي :طرشلا (نيلامكلا ريسفت) .هللا دنع نم هنأ نآرقلا ىلع دهش 0 عةلص كن نأ ىلإ ريشي :هيلع يا

 يرشخمزلا هركذ ام ٌدّرو ؛متملظ دقف :ردق نم مهنمو ءيرشخمزلا هلاق اذك :نيملاظ متسلأ (نيلامكلا ريسفت) .هللا دنع نم
 رافك مالك وهو ءمهلجأل يأ :اونمآ نيذلل (نيلامكلا ريسفت) .ءافلا اهتمزل ءاباوج تعقو اذإ ةيماهفتسالا ةلمجلا نأب
 (كرادملا ريسفت) ...2#3 دوعسم نباو بيهصو رامع لثم ءارقفلا نونعي «طاقسلا ادمحم عبتي نم ةماع نإ :اولاق «ةكم

 .نونمؤملا ءالؤه هيلإ انقبس ام ءاريخ نيذلا اذه ناك ول يأ :اريخ ناك ول

 "ذإ"و «لابقتسالل هنإف ؛"نولوقيسف" :هلوقل ال مهدانع رهظ :لثم فوذحم فرظ هنإ :يرشخمزلا لاق :هب اودتهي مل ذإو

 اميف لمعلا نع عنمب الف ءافلا امأو «ديكأتلا درحب نيسلاو ؛رارمتسالل عراضملا نأب هل افرظ لعج نم ههجوو ؛يضملل
 (نيلامكلا ريسفت) .فرظلل لماعلا :لقي مل ثيح فنصملا دنع يضرملا وه ريخألاو «يضرلا هيلع صن ءاهلبق

 ؛"عدق كفإ اذه" :مهوقل در وهو «ةفنأتسم وأ ةيلاح ةلمحلاو ءرخؤم أدتبم "باتك"و ؛مدقم ربخ :+ل! هلبق نمو

 قدصم نآرقلا نإف ؛همكح ىلإ متعجرو «ءىسوم باتك متملس مكنوك عم اميلق اكفإ هنوك حصي ال :نيعملاو

 (يواصلا ةيشاح) .نيرخأتملاو ؛مهريغو لسرلا نم نيمدقتملا صصق هيفو «هريغو ىسوم باتكل



 فاقحألا ةروس ااا ب نورشعلاو سداسلا عزجلا

 نآرقلا يأ اَذَهَو نالاح هب نوهوملا" ةينتو ماع ةاروتلا يأ سوم تن :نآرقلا يأ
 ريشا يف ريمضلا نم

 اوم نشل ودعم ” ةديضنا ف ريمضلا نم لاح نيب عانس هلبق كلا قدشت# 1

 او دوس يي سوسو تيم ملل م9 هايمازوت وهو ةكم يكر شم

 ايف َنيِطَح ةجا ثنحضصأ َكِلوُأ () تونر مه او الز ديت ثزع ق4 ةلعاطلا, ىلع
 | توما د دنع يأ ةمايقلا موي يف

 "اناسحإ" بصنق بصنف ءامهيلإ نسحي نأ هانرمأ يأ اناسحإ :ةءارق فو اوسخ هيدي نإ

 ةقشم ىلع يأ 57 هوك دُهحَأ هت "انسح" هلثمو «رّدقملا هلعفب ردصملا ىلع

 نأ ىلإ ةراشإ "مث"ب ىتأو «لمغلاو ملعلا ىه ةماقتسالا "اوماقتسا مث" :هلوقو ؛ مهر اودحو يأ :هللا انبر اولاق

 لوصح دارملا سيلف «ةماقتسالا ىلع رارمتسالا ىلع ةلالدللو .ديحوتلا دعب نوكي امنإ لمعلاو ملعلا رابتعا

 ةياق ال ام ىلإ توملا روضح تقو نم :مهيلع فوخ الف (يواصلا ةيشاح) .تافلاخملل عجري مث ةدم ةماقتسالا

 «يواضلا ةيشاخ) .رابلاو .فقاوملا لوغو ةريقلا باذعو :نيكلملا لاؤسو «تاناغفلا نم نوتمأيفا هول

 هيلع هللا ثح :«بقيشللا هيءاةرو اهلك انمهطغس»: ةظفاسو ىيددلاولا ابطب يل نادال ١ ناك امل :2! انيصوو

 رق لاحت هللا .قح دعب ايولظم يدلاولا قح ناك الإ :عواسلا :لاقو عارمطا ةيشاحوا ."... اصور" ههلوقب

 ؛رانلا لهأو ةنحلا لهأ تافص دس لل ةيصولا رك ذ ةبسانمو .ىلاعت هقوقحب قلعتي ام رثإ امك ةيصولا

 .رانلا لهأب اقحلم نوكيف امهقعي دقو «ةنجلا لهأب اقحلم نوكيف امهربي دقف «هيوبأ عم هلاح فلتخي ناسنإلا نأل

 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نباو ريثك نباو عفانو ورمع يبأل :ةءارق ينو
 لامج وهو ءدحاو يعمي ناسحإلاو نسحلاو «ءشوشملا رشنلاو فللا ىلع نيتءارقلا بارعإل نايب :خإ بصنفق

 رضتقاو «ةروكذملا ةيضولل ليلعت :همأ هتلمح (ئواصلا ةيشاح) .الغفو الوق امهرقويو امهمظعي نأب لعفلاو لوقلا

 يأ- اذهو :"يواضيبلا" فو (بيطنخلا ريسفت) .ربلا اثلث اه ناك كلذلو ؛مظعغأ اهقح نأل ؛مألا ىلع ليلعتلا يف

 ملمحلا ةيشاح) .امي ةيضوتلا يف ةغلابم ؛دلولا ةيبرت يف مألا هدباكت امل نايب - "لإ همأ هتلمح" :هلوق

 حوتفملاو ءمسا مومضملا :ليقو «ناتغل امهو ؛نيقابلل اهمضبو ءورمع يبأو ريثك نباو عفانل فاكلا حتفب :اهرك

 ؛لاحلا ىلع هباصتنا :هريغ لاقو «ضفاخلا عزنب بوصنم هنأ ىلإ ريشي :خلإ ةقشم ىلع (نيلامكلا ريسفت) .ردصم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرك اذ المح يأ ءردضملل ةفض هنأ لع نأ هيك تاذ يأ



 فاقحألا ةروس فق نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 رثكأ يقابلاو «لمحلا ةّدم لقأ رهشأ ةتس َُط َنوُسلَ عاضرلا نم ء ةلَصقو كازختو

 ةلمحل ةياغ َمَّيَح يقابلا هتعضرأ ةعست وأ ةتس هب تلمح نإ :ليقو ءعاضرلا ةّدم

 ثالث هلقأ «هيأرو هلقعو هتوق لامك وه ود َعَلَب اَذإ يح شاعو يأ ةردقم

 يف لزن هرخآ ىلِإَتَر َلاَق ّدشألا رثكأ وهو ءاهمامت يأ َهَنّس َنيِعَبرَأ َعَلَبَو ةنس نوثالثو
 00 20 نبك ديم بع نجس ذه انس يجز مف 4 يعمل داي

 وز

 ةعست قالي اًحلَص ٌلْخعأ نأ ديحوتلا يهو َّىَدِلاَو 6 امب َتَمَعَنَأ َىَلأ
 جا ن ونم وم هلكف | َىييَرَذ ىف ىلإ ٌحلَصَأَو هللا يف نوبذعي نينمؤملا نم

 0000 أى ِبْبَع ُلَجَقَعت َنيِذّل ةروسلغو ركب ولآ لوقلا اذه اولئاق يأ َكتَلْوُأ | )ا 2 َنييسملا
0 

 ءارهش نيثالث ف هلاصفو هلمح ناكف و قيدصلا ركب يبأ يف تلزن ةيآلا نأ يور :"يبطرقلا" يف :خإ هلمحو

 نوثالث هلاصف ةدمو هلمح ةدمو يأ ءفذح مالكلا فو .ارهش نيرشعو ىدحإ هتعضرأو ءرهشأ ةعست همأ هتلمح

 (لمجلا ةيشاح) .نيعملا ريغتو ؛ةيفرظلا ىلع 'نيثالث“ بصنل رامضإلا اذه الولو ءارهش
 نيلوح تناك اذإ عاضرلا ةدم-كأل ؛هشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ىلع ليلد هيفو : ' كرادملا ف خا رهشأ ةتس

 فو .انج دمحمو فسوي وبأ لاق هبو ءرهشأ ةتس لمحلل تيقب (؟77:ةرقبلا) نّيلماك نْيلْوَح» :ىلاعت هلوقل
 ةلذألا ليصفتو «نيمامإلا دنع ناتتسو هلي ةفينح يبأ دنع ارهش نوثالث :عاضرلا ةدم هقفلا فو :"نايبلا حور"

 (نايبلا حور) .فاضملا فذحبب .هدشأ تقو غلب اذإ نح يأ :هدشأ .هقفلا بتك يف

 كلذ نكي ملو «نامحرلا دبع هنبا مث هاوبأ نمآ مث هب نمآ" :ف سابع نبا نع هيودرم نبا هحرخأ :خلإ يف لزن

 ؛ةفاحق وبأ هتينكو ءورمع نب رماع نب نامثع ةوبأ يأ :خلإ هاوبأ نمآ مث (نيلامكلا ريسفت) ةيديبيب ردي اى

 عمتجي مل و هو يبلا اوكردأ مهلكو ءدمحم هعساو يأ ' 'نامخرلا دبغ هنباو" :ةلوقوا صعدت رتغشت كينيا ويخقلا مآ

 هللا باجأف يأ :خلإ ةعست قتعأف (يواصلا ةيشاح) .ام ركب يبأ ةأرماو ءركب يبأ ريغ ةباحصلا نم دحأل اذه
 :ةءارق يفو :مهنع لبقتن (لمجلا ةيشاح) .مهل نيبقاعملا رافكلا يديأ نم مهصلختساو مهادتفا يأ قتعأف «هئاعد

 ."زواجتنو" كلذكو «هب لوعفملا ىلع "نسحأ" بصنو «لغافلل اينبم نونلا حتفب :مهنع لبقت



 فاقحألا ةروس ما نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 قيقا نأ «لاحج هلل بصصأ قو هماَقْيَس نع ٌرَواَجَعَتَو أوليَعاَم نيسح قعف نسخ

 هللا َدَعَوط :ىلاعت هلوق يف (2) َنوُدَعوُي أوتاك ىِذَلا ٍقْدِصلَ َدَعَو مهتلمج يف

 هب ديرأ .دارفإلاب ةءارق فو ِهْيَدِلَوِل َلاَق ىِذَّلاَو .«ٍتاَنَج ِتاَئِمْوُمْلاَو َنيِنِمْوُملا

 رّجضتأ آَمُكَل احبقو انسقن يأ ,ردصم ىنعمب اهحتفو ءافلا رسكب َّفأ سنجلا

 نِم ممألا ُنوُرَقْلا ِتَلَخ َدَقَو ربقلا نم َجَرْخَأ نأ ماغدإلاب ةءارق يفو َيِناَدِعَنَأ امكنم

 رورجملا 'ريمضلا نم يأ :لاح (يواصلا ةيشاح) .هباب ىلع سيل ليضفتلا مسا نأ ىلإ كلذب راشأ :نسح ىنعمج

 - اهدحأ ؛هجوأ هيف ؛ةنحلا باحصأ يف" :هلوق :"نيمسلا ةرابع"و «(انخيش) « 'مهنع لبقتي" :هلوق يف "نع"ب
 يف يأ هباحصأ يف ريمألا نيمركأ :كلوقك «ةنحلا باحصأ ةلمج يف نينئاك يأ «لاحلا لحم يف هنأ :-رهاظلا وهو
 (لمجلا ةيشاح) .ةنحلا باحصأ يف مه يأ ءرمضم أدتبم ربح امهنأ :ثلاثلاو ,”"عم" ئيعم. "يف" نأ :يناثلاو ,مهتلمج

 تنوع ةيشاح) .قدصلا دعو هللا مهدعو يأ ردقملا هلعفب بوصنم ردصم :إ قدصلا دعو

 يبأ نبا ىورو ءامثك ركب يبأ نب نامحرلا دبع يف تلزن اهنأ :د5# سابع نبا نع ريرج نبا ىور :سدجلا هب ديرأ
 يراخبلا حيحص يف امك ءركب يبأ لآ يف اهوزن ةشئاع تفن نكل ءانكثذ ركب يبأ نب هللا دبع يف :دهاجم نع متاح

 ماللا نإ مث «نامحرلا دبع ف اهلوزنب لتاقم مزجو :لاق ءرجح نبا خيشلا لاق اذك «لوبقلاب ىلوأو ادانسإ حصأ

 بجوي ال ببسلا صوصخف نامحرلا دبع يف هلوزن حص ول هنإف ؛هجو لك ىلع فنصملا هلاق امك سنجلل
 (نيلامكلا ريسفت) .ببسملا صوص

 افأ فوي فأ ردصم وهو :كانه يخركلا هيلع بتكو ءردصم :ءارسإلا ةروس يف يطويسلا ةرابع :ردصم ىنعم

 تالامتحا هيف لعجف ؛'خلإ رجضتأ" وه يذلا لعفلا مسا وأ ءرجحضت ىلع لدي توص وه وأ ءاحبقو ابن ئيعمب
 رجحضتأ" :هلوقبو «"ردصم ىيعع" :هلوقب اهنم نينثال راشأ حراشلاو ءلعف مساو توص مساو ردصم :ةثالث
 .لمأتيلف ءكلذبو اذهبي رسفي نأ حصي :لاق هنأكف «لعف مسا هنأ ىلع ايناثو ءردصم هنأ ىلع الوأ هبنف ."امكنم

 .امهيذوؤي مالك هب دارملا نكل (حارص) .ةهيركلا ةحئارلا :نتنلا :انتن يأ (لمجلا ةيشاح)

 هنأكف «لعف مسا وأ ءردصم نيعمب امإ "فأ" نأ ىلإ حراشلا راشأو (حارص) .قلقلاو مأسلا :رجضلا :رجضتأ
 ."لمحلا" نم اصخلم "نم" ئععم. ماللا نأ ىلإ هب ريشي "امكنم" :هلوقو ؛كلذب وأ اذهبي رسفي نأ حصي :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .ايندلا ءاضقنا لبق لصحل اقدص ناك ول روبقلا نم جورخلا نأ هنم امعز يأ :خإ جرخت ملو



 فاقحألا ة ةروس ممم نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 يأ َكّلّيَو عحرت 3 نإ | :نالوقير ؛هعوجرب ثوغلا هنالأسي َهّللأ ناَتيغَتْسَي امهَو

 ثعبلاب لوقلا يأ آَذَه ام ٌلوَقَيَف ٌّقَح هللا َدَعَو نإ تميلاب يبا تكله نعم. ككاله

 باذعلاب ٌلَوَقْلا ٌمِهِيِلَع بحو ََح َنيِذّلأ كلو .مهييذاكأ © ١ نيل مِسَسأ هَ

 نم لكل > َنيِرِسَح أوئاك مِن سلو نيل نع مهلف نيشنع دق رع ف

 يف رفاكلا تاجردو «ةيلاع ةنجلا يف نمؤملا تاجردف ْتَجَرَد رفاكلاو نمؤملا سنج

 يأ َمكَيفَوُيِلَو يصاعملا نم نورفاكلاو ءتاعاطلا نم نونمؤملا يأ وع ام ةلفاس رانلا

 :نيدمؤملل ضَقْنُي اعيشا مك ١ َنوُمْلَظُي ال َحَهَو اهءازج يأ َةُهَلَمعأ نونلاب ةءارق يفو هللا

 ٌمَجَهْذَأ :مهل لاقي ءمهل فشكُت نأب راَبلآ ىَلَع أوُرَفك َنيِذَلا ٌىْضَرْعُي َمْوَيَو .رافكلل دازيو

 . مكتاذلب مكلاغتشاب ٌرُكَبَبْيَط ةيناثلا ليهستو امهبو «ةّدمو ةزمهبو «نيتزمهيو «ةزمه؟

 :هلوق ؛هلوقل ماظعتسا وهو ,ءكلوق نمو كنم هللاب ثايغلا نالوقي يأ "هللا ناثيغتسي" :هلوق ءهاوبأ يأ :امهو

 (كرادملا ريسفت) .كالهلا ةقيقح ال «نايإلا ىلع ضيرحتلاو ثحلا هب دارملاو ؛روبثلاب هيلع ءاعد "كليو"
 لوعفملا ىلع امإو «هبيوو هليوو هحيو :هلثمو ؛قاقتشالا نود ىعملا يف هل قالم لعفب ردصملا ىلع بوصنم :كليو
 لوقلاو ءنمآ كليو :نالوقي يأ ءردقم لوقل ةلومعم ةلمجلاف نيريدقتلا الك ىلعو ؛كليو هللا كمزلأ :ريدقتب هب
 ةيآلا هذه نأ :نسحلا نعو :نمآ كليو (لمجلا ةيشاح) .كلذ نيلئاق هللا نائيغتسي يأ «لاحلا ىلع بصن لحم يف
 .همالسإ لبق هيو ركب يأ نب نامحرلا دبع يف تلزن :ليقو ءثعبلاب بذكملا «هيدلاول قاعلا رفاكلا يف تلزن

 .هللا ناثيغتسي امهو اذكو «ةيلاح ةلمج :تلخ دق (كرادملا ريسفت)

 قلطأ ثيخح غمست وأ ؛ميجلاب ال فاكلاب "تاكرد" اه لاقي رانلا لهأ بتاره نأل ؛بيلغت مالكلا يف :تاجرد

 ريثك نباو مصاعل ةيتحتلا ءايلاب :مهيفويلو (يواصلا ةيشاح) .ةيلفس وأ ةيولع ءاقلطم لزانملا دارأو تاحردلا
 لوقب بوصنم "موي" :ضرعي مويو (نيلامكلا ريسفت) .مهازاجو «تاجرد مهل ردقو يأ ءفوذحم هللعمو ؛عفانو

 ءابلق نوكيف «ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع :لثم اذه يرشخمزلا لعجو ءمهضرع موي يف متبهذأ :مهل لاقي يأ ردقم
 (لمجلا ةيشاح) .ضوحلا ىلإو ةقانلا ىلإ هتبسن حصت يبسن رمأ ضرعلا اضيأو ؛ةرورض بلقلا نأب خيشلا هّدرو

 ةدمو ةزمهبو ءرماع نبا نع ناوكذ نبال نيتققحم نيتزمهيو «ربخلا ىلع ماهفتسا ريغ نم رثكألل ةزمهبي :متبهذأ
 (نيلامكلا ريسفت) .دملا نودب ريثك نبال ةيناثلا ليهستو امو «ماشهل



 فاقحألا ةروس مم نورشعلاو سداسلا ءزجا

 كل ع اهو“ دع نوقاب سيرا 2 0 سم تلا نوال وع بس

 ا ع لإ يا و عع نت ع ا ع د حيس ل يطق
 .اب نوبذعتو «هب 2: َنوقسفت ٌمثدك اَميَو ٌقَحلا ٍريَغِب ضّرألا ىف نوربكتت َنوُربكَتسَن

 ٍفاَقَحألاب مهفّوخ مُهَمَوَق ردن لاهعشا لقت ةرجآ لآ ذإ اةكلع دوه وه ٍداَع اَحأ ركْذأَو

 يأ َةِوِفلَخ َنَِو ِهّْيَدَي ِنْيَب ْنِم لسرلا تضم ُوُدْدلَآ ِتَلَخ َنَقَو مهزانم هب «نميلاب داو
 م

 دقو" ةلمجو َهّنلآ الإ أَوُدُبْعَت ل :لاق نأب يأ نأ مهماوقأ ىلإ هدعب نمو دوه لبق نم

 اَنَتْعِحَأ اَوَلاَق 20 ٍميِظَع ِمْوَي َباَذَع هللا ريغ متدبع نإ ْرَيَلَع ٌفاَحَأ نإ ةضرتعم "تلح
 نإ امتدابع ىلع باذعلا نم آَنّدِعت امب انأَف اقدابع نع انفرصتل اَنَبْطاَء نَع اَنَكْفْأَعِل

 ىم ملعي يذلا وه َِّلآ َدنِع ُملِعْلآ امْنِإ :دوه َلاَق .انيتأي هنأ يف 29 َنيِقِدَّصلآ َنِم َتنُك
 22ج نفر نإ دع 1 -_- 0 . ع

 29 وُلَهَجَت اًمْوَق زكذَرَأ ٌىكدَلَو مكيلإ فب ُتلِسَْأ آم ركُفِليَأَو باذعلا مكيتأب
 هاا ءاعلاو امام ل اواو ةلاوال ه ةالو ءاعا ا مق ةدعق مد ةدعم هم. مج ب هيايلعلا ةكلاجعساب

 (يواصلا ةيشاحال :ةدحو هللا .ضصو ءايربكلا نإفا4قحلا ريغب الإ نوكي ال رابكتسالا نأل ؛فشاك قضصو :لل | قحلا ريغب

 موي ثداحلا ركذا :نأب هلّوأ ةيفرظلاب ادبأ بصنلا اهلحم "ذإ" لاق نمو ."داع احأ" :هلوق نم يأ :لامتشا لدب
 عفترم ليطتسم لمر وهو فقح عمج :فاقحألاب (نيلامكلا ريسفت) .هماقم فرظلا ميقأو ؛ثداحلا فذحف ءاذك

 (كرادملا ريسفت) .ةرهمو نامع نيب داو وه 2- سابع نبا نع .جوعا ادإ عيشلا فقوقحا نم ؛ءانختا هيف

 ميهاربإو حلاصك هدعب نيذلاو ,حونو سيردإو ثيشو مدآ :ةعبرأ هلبق نيذلاو ؛بترم رشنو فل :خلإ لبق نم يأ
 (يواصلا ةيشاح) .ليئارسإ ئب رئاسو ءقاحسإو ليعامسإو
 (يواصلا ةيشاح) .ريوصتلل ةردقملا ءابلاو «ةليقثلا نم ةففخم وأ «ةيردصم "نأ" نأ ىلإ كلذب راشأ :لاق نأب

 لاق" :هلوق :"يحركلا" يفو ."خلإ مكيتأي م" :هلوقب هل راشأ امك «باذعلا نايتإ تقو ملع يأ :خلإ ملعلا امنإ

 يفن ىلإ ةراشإ ركذ ام فو .هب لجعتسأف :هيف يل لحدم الو ؛مكباذع تقوب يل ملع ال يأ "هللا دنع ملعلا اغعإ

 ؛هب ىلاعت هللا لالقتساو «هيف ةيلخدم يفن نع ةيانك ؛رصقلا هيلع لدي ام ىلع ىلاعت هلل هتابثإو ءهسفن نع ملعلا

 ؛يرشخمزلا هركذ ام ىلإ ةحاح الف ؛"اندعت امم انتأف" :مهوقل اباوح "هللا دنع ملعلا امنإ" :هلوق ةقباطم رهظي اذكو

 (لمجلا ةيشاح) .ءاعدلا باب دس ىلإ رحي هنإف



 فاقحألا ةروس قش نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 اولاق ميدو ليقع ءامسلا ققأ قف ضرع اباحس اًضراَع باذعلا وه ام يأ ُهَدَأَر امَلَق

 حير باذعلا نم هب مبقتش اَم وهب :ىلاعت لاق «انايإ رطمم يأ اكرم ضرع اع

 .هتدارإب اتّيَر رمأب هيلع ترم ءْىَن لك كله ٌرْيَدَ .مل ؤم م ملأ ٌباَذَع ايف ' "ام" نم لدب

 مهلاومأو مهرابكو مهراغصو مهءاسنو مهاجر تكلهأف ءامب هكالهإ دارأ ءيش لك يأ

 . أوُحََبَصَأَف هعم نمآ نمو دوه يقبو «هتقزمو ضرألاو ءامسلا نيب كلذب تراط نأب

 هرسفي مهبم هنأ يرشخمزلا راتخاو «باذعلا وهو مدقت ام ىلإ عحري ريمضلا نأ ىلإ ريشي :باذعلا وه ام يأ
 "بر" باب يف هدعب ام هرسفي امهبم نوكي امنإ ريمضلا نأب هيلع بقعتو .لاح وأ زييمت امإ وهو «"اضراع" :هلوق

 4ِتاَواَّمَس ّعْبَس َنِهاَوَسفظ :ىلاعت هلوق يف هلثم ةرقبلا يف رمو «هريسفت نوفرعي ال ةاحنلا نأبو «"معن"و

 (نيلامكلا ريسفت) .قفألا يف ضرتعملا باحسلا :ضراعلا :"سوماقلا" يف .ءامسلا قفأ ف ضرع اباحس .(14:ةرقبلا)
 «"انرطمم" :هلوق يف اذكو ؛ةركنلل ةفص عقو اذلو ؛ةيظفل هيف ةفاضإلاو ؛مهتيدوأ هحوتم يأ :مهتيدوأ لبقتسم

 (نيلامكلا ريسفت) ."انايإ رطمم يأ" :هلوقب فنصملا راشأ هيلإو
 :مهوقل ادر دوه مالك نم نوكي نأ حصيو «ىلاعت همالك نم "خلإ وه لب" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :ىلاعت لاق
 :هلوق هيلع فطعيل اذه ردق :للإ مهاجر تكلهأف (يواصلا ةيشاح) .ىلوألا وهو ."انرطمم ضراع اذه"

 «ةريظحلا يف نينمؤملاب لزتعا حيرلاب سحأ امل ادوه نأ يور .ردقملا اذه ىلع فوطعم وهف ."خلإ اوحبصأف"
 ءلمرلا مهنع تفشك مث «مايأ ةينامثو لايل عبس اهتحت اوناكف «ةرفكلا ىلع فاقحألا تلامأف حيرلا تءاجو

 نم مهرايد نم اجراخ ناك ام اوأرف "حيرلا تءاجو" :هلوقو (يواضيبلا ريسفت) .رحبلا ف مهتفذقف مهتلمتحاو
 تعلقف حيرلا تءاجف .مههاوبأ اوقلغأو مهتويب اولخدف ءضرألاو ءامسلا نيب حيرلا مهريطت «يشاوملاو لاجرلا
 حيرلا هللا رمأ مث «نينأ مهل «مايأ ةينامثو لايل عبس لمرلا تحت اوناكف «لامرلا مهيلع تلامأو ءمهتعرصأو باوبألا

 (لمجلا ةيشاح) .رحبلا يف مهتمرو مهتلمتحاف «لمرلا مهنع تفشكف

 نم ىلعو هسفن ىلع طخ حيرلاب سحأ امل #تِلَع دوه نإ :ليقو :"نزاخلا" فو .ءفالآ ةعبرأ اوناكو :دوه يقبو

 ؛ةكلهم ةفصاع ةديدش هموق بيصت يلا حيرلاو «ةبيط ةدراب ةنيل مهي رمت حيرلا تناكف ءاطخ نينمؤملا نم هعم وه

 الإ ىرت ال مهدالب ترضح ول ثيحب اوراص يأ :اوحبصأف (لمجلا ةيشاح) .التِلء دوه ةميظع ةزجعم هذهو
 نم لكل اماع نوكي نأ زوجيو «ريدقتلاو ضرفلا ىلع هلو هل باطخلا نأ عي (يواضيبلا ريسفت) .مهنكاسم
 «راثآلا الإ اهنم قبت مل حيرلا نأل ؛مهنكاسم راثآ الإ ىرت ال :نعملاو :"نزاخلا" يفو (باهشلا) .باطخلل حلصي

 (لمجلا ةيشاح) .ةلطعم نك اسملاو



 فاقحألا ةروس ونا اا ماب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َدَقَلَو .مهريغ /2) َنيِمرِجُملا َموقلا ىرجم مهانيزج امك َكِلاَذَك َمُجْكَسَم الإ ََرُي ال
 8 : تا 5 )رن ل لل 8 « كن 7 0

 ما _ خخ

 ِمجَدِيفأ دَلَو حِهْرَصَتأ لَو حُهعمس ْمْمَع ىْغَأاَمَ ابولق ٌةَدِيفَأَو اَرَصِبَأَو اعامسأ نيعم.اكْمَس مهل

 ليلعتلا نعم تبرشأو *يغاأل ةلومعم : ذِإ هلئاز نمو .ءانغإلا نم اعيش يأ ِءّىْس نم

 يأ (2) َنوُءرَببْسَي -هب أوُناك ام مبي لزن َقاَحَو ةنيبلا هججح ِهَّلاٍتياَب تروُدَححأوُناك

 َنْفَّرَصَو طول موقو داعو دومثك اهلهأ يأ ئّرَقَلَا َنّم رمَلَوَح ام انكلهَأ َدَقَلَو .باذعلا

 مهنع باذعلا عفدب ُمُهَرَصَ اله الولف 2 ” نوُعِحرَي ُْهْلَعَل تانيبلا ججحلا انررك ِتَيآلآ

 ءمانصألا مهو هعم 0 هللا ىلإ ممي ًابرقتم َناَبَرُو هريغ يأ هَل نود نِم اوُدَحغأ َنيِذَل

 . «يناثلا "انابرق"و مه يأ ءلوصوملا ىلإ دوعي فوذحم ريمض لوألا "اوذختا" لوعفمو

 نوكت نأ حصيو ءمكانكم دقلو :ئععملا نوكيو ءراركتلا لقثل اعفد ؛اهظفلب توي ملو ."ام" نيعمب يأ :ةيفان

 .اهوأ اهحضوأو ؛متيغبو متيغط هيف مكانكم نإ يذلا يف مهانكم دقلو :ريدقتلاو ءفوذحم اهمباوجو ؛«ةيطرش

 يأ (نيلامكلا ريسفت) .يفنملاب ال يفنلاب قلعتم هنأل ؛!"نيغأ امل فرظ لوقي نأ رهاظلا :"ىنغأ"ل ةلومعم ذإ

 :لاقي ءتبلغ يأ "تبرشأو" :هلوقو (كرادملا ريسفت) .ليلعتلا ىرحب ىرجو ؛"نيغأ امف" :هلوقب بصن "ذإ'
 ."حارصلا" نم .هتطلاخ يأ هبح هبلق ف برشأو «هالع يأ ةرمح ضيبألا برشأ

 هتبرض :كلوق ف فرظلاو «ليلعتلا ىدؤم ءاوتسال ؛ليلعتلا ىرحب ىرج فرظ "ذإ" :يرشخمزلا لاق :تبرشأو
 "ذإ" نأ الإ «هيف هتءاسإ دوحول هيف هتبرض امنإف «هتءاسإ تقو يف هتبرض اذإ كنأل ؛ءاس اذإ هتبرضو «هتءاسإل

 نزو هنم ىتأتي ال امزال ناك نإو برقتلاو :ابرقتم (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ف فورظلا رئاس نود اتبلغ "ثيح'و
 'ةطآ"و يناثلا "انابرق"و ءلوصوملا ىلإ دوعي فوذحم ريمض لوألا "اوذختا" لوعفمو .ايدعتم ءابلاب راص هنكل ؛لوعفملا

 :هريغ هلاق ام رهاظلاو «ةآلا يأ ,ءاعفش هللا ىلإ مهل ابرقتم هللا نود نم مهوذختا نيذلا مهرصن اله نيعي «هنم لدب

 (نيلامكلا ريسفت) .هل لوعفم وأ ؛هيلع مدقم هنم لاح "انابرق"و ."ةحلآ" ئاثلا لوعفملا نإ

 وه ,فوذحم "اوذختا"ل لوألا لوعفملا نأ :اههجوأ هجوأ هيف "ةحآ انابرق" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ "اوذختا" لوعفمو
 - مهوذختا نيذلا مهرصن الهف :ريدقتلاو ءذاختالل يناثلا لوعفملا وه "ةغآ"و «لاحلا ىلع بصن "انابرق'و ءلوصوملا دئاع



 فاقحألا ةروس يسب وس 6 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ةآ مانضألا مهذاختا يأ َكِلَذَو باذغلا لوزن دنع ْرُهَتَع اوباغ أولَّص لب هنم لدب "ةلآ"و

 :ةلوصوم وأ ةيردصم "ام"و «نوبذكي 29 ََوُرَئفَي أوُناك اَمَو مهذك َجّهكفإ انابرق

 ؛نميلا نيبيصن نج َنِجْلَآَنِم اَرقْك كَل انلمأ آَنْفَرَص ْذِإ ركذاَو .هيف يأ ءفوذحم دئاعلاو
 ا ٠

 'رجفلا هباحصأب يلصي «لخن نطبب :# ناكو' (ةعست وأ ةعبس اوناكو «قكوبين مج وأ

 ةلخت نطبب باوصلاو

 لدب "ةهلا"و «ناث لوعفم "انابرق"و :هريدقت مدقت امك اضيأ فوذخم لوألا لوعفملا نأ :ئاثلا .ةلا مهي ابرقتم -
 :تلق ؛يقوحلل خيشلا هازعو ءهلجأ نم لوعفم "انابرق" نأ :ثلاثلا .ءاقبلا وبأو يفوحلاو ةيطع نبا احن هيلإو «هنم

 (لمجلا ةيشاحإ .مدقت امك ءفوذحم لوألاو «ناث لوعفم "ةمل" ف اذه ىلعو ءاضيأ ءاقبلا وبأ بهذ هيلإو

 لصولملاب ةيرق «واولا حتفو ةيناثلا نونلا مضو هلوأ رسكب :ىوبنين .ةرشع ىلإ ةثالث نم «لاجر ةدع ؛نيتحتفب :ارفن
 يف اذك .ءبقحألاو رضامو نيصانمو يشانو يشنم :مهؤامسأ :ةعبس اوناكو (نيلامكلا ريسفت) .اكتلَع سنويل

 نباو يناربطلا دنع سابع نبا نع يورملا وه ريخألاو ,ةعست وأ نينثالا مسي ملو ؛ديرد نبا نع القن "بهاوملا"
 (نيلامكلا ريسفت) .ريرح
 :هل لاقي فئاطلا قيرط يف ةكم نم ةليل ىلع عضوم وه يذلا ناكملا اذه نأل ؛حماست هيف :لخن نطبب دك ناكو

 وهو «كاوخلا ةالئيعب ةروهنقملا ةالئصلا 385 ةيق نكلبح. يذلا قاكم. وهف لف نطب امأو قلخغ نطب :هلا لاقي .ءةلخأ
 الإ ةصقلا كلت يف هعم ناك هنأ تبثي مل ذإ ؛اضيأ ءيش هيف "هباحصأب" :هلوقو .ةنيدملا نم نيتلحرم ىلع

 لمح كلذلو ؛ةالصلا ضرف لبق تناك ةعقاولا هذه نأل ؛اضيأ حماست هيف "رجفلا" :هلوقو «ةثراح نب ديز

 (لمجلا ةيشاح) .سمخلا ضرف لبق امهيلصي ناك نيتللا نيتعكرلا ىلع ةالصلا مهضعب
 ىلإ فيقث فارشأ وعدي ارهش هب ماقأف «ةثراح نب ديز هعم ناكو بلاط يبأ توم دعب جرح :"بهاوملا" ةرابعو
 لزن «ةكم ىلإ اعجار فئاطلا لهأ نع ةكلء فرصنا املو ؛هنوبسيل ؛مهديبعو مهؤاهفس هب اورغأو هوبيجي ملف «ىلاعت هللا

 .يلصيل ؛ليللا فوج يف ماق دق التل ناكو «نيبيصن نج نم ةعبس هيلإ هللا فرص «ةكم نم ةليل ىلع عضوم وهو «ةلخن
 ىلإ مهوعديل ؛فئاطلا ىلإ جرخ هوبيجي نأ ةكم. لهأ نم: سيأ امل 0 يببلا نأ قفتا دق ناكو :"ريبكلا ريسفتلا" فو

 .نجج فارشأ نم رفن هب رمف ءرجفلا ةالص يف نآرقلا أرقيل ماق لخن نطبب ناكو «ةكم ىلإ فرصنا املف ؛مالسإلا

 سئي نيح «ةكم ىلإ اعجار فئاطلا نم هنو يببلا عجر نيح كلذو ءفئاطلاو ةكم نيب عضوم مسا :لخن نطبب
 داوعسيعب جربا جوك يش يبأ نبالو .؛ناخيشلا هاور :رجفلا هباحصأب يصيب (نيلامكلا ريسفت) .فيقث ربح نم

 َكِنَلِإ اَنفَرَص ْذِإَو# :ىلاعت هللا لزنأف ءاوتصنأ :اولاق هوعمس املف «ةلخن نطبب نآرقلا أرقي وهو ٌددي يلا ىلع اوطبهو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا (؟5:فاقحألا) ٌّجلا َنِمارفت



 فاقحألا ةروس م4 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ًاوئييتأ بل مهينسي لا يأ وْ هوُرَصَح اّمَلَق َناءْرقْلا ص ةنوعمتتت كاحيشلا 5

 او ضارقلا

 3) َنيرْذنُم مهيَّوَق لإ ا أولو هنعأرفا ,خرزف خ رفا يع اًملف هعامتسال ا

 تق جرح امرقم اقف .اذوقي اوناكو ءاونمؤي مل نإ باذعلا مهموق "
 ريس لا رت ريت“

 نإ ىِدَبَي ةاروتلاك همدقت أديم ماجا ند يسوم دعب ْنِم لون نآرقلا وه

 226 دمحم هلا نعاد أوثيجأ آَتَمَوَفَي .هقيرط يأ >» مقَمَسُم قيِرَط لَو مالسإلا ٍقَحْلآ

 ملاظملا اهنم نأل ؛اهضعب يأ :بوُنذ ني هللا مكل ٌدِهْعَي فب ًاوُنِماَءَو ناممإلا ىلإ

 هلأ نياذ قمل ىتق .مل ؤم 20 ميلأ ِباَذَع ْنِْم مكرجيو امبابرأ اضرب الإ رفغت الو

 بحي ال نمل هَل َسِيَلَو هتوفيف هنم بره اب هللا زجعي ال يأ ضزألا ىف ِرِجْعُمِب َسِيَلَف

 5آإآ]5530005100150150 ......... اباذعلا هنع ن وعفدي رابصلا ل هللا يأ يود ني

 (يواصلا ةيشاح) . عمتسي :لاقل هظفل ىعار ولو ءرفنلا نعمل ةاعارم هعمج :ناآرقلا نوعمتسي

 لاقو .نوعبس مهو مهورذنأو :مهيلإ اوعجر نيح مهموق نم ملسأو «ةعقاولا هذه يف اوملسأ دقو :ادوهي اوناكو
 قلخو «ردقلاب لوقي نمو ؛ةعدتبم مهيملسم يفو ؛مانصألا ةدبعو سوحملاو ىراصنلاو دوهيلا مهيف نجلا نإ :ءاملعلا

 ىلع فنصو ءامي نوريطي ةحنجأ مهل فنص :ةثالث فانصأ مهنأ يورو .عدبلاو بهاذملا نم كلذ وحنو «نآرقلا

 ءرانلا نم ةاجنلا الإ ممل باوث ال :ليقف نحلا نئمؤم يف فلتحاو .نونعظيو نولحي فئصو «بالكلاو تايحلا ةروص

 ةنحلا نولخدي مه :ةثالثلا ةمئألا لاقو .ابارت اونوك :مهل لاقي رانلا نم ماحب دعبو «ثيللاو ةفينح وبأ هيلعو

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف اوسيلو ء«باحرو ضبر يف ةنحلا لوح نونوكي مهفإ :ليقو .نومعنتيو نوبرشيو نولكأيو

 (كرادملا ريسفت) .اوملسأو ةيدوهيلا ىلع اوناك مهنأل ؛هولاق امنإو ءىسوم باتك دعب نم يأ :ىسوم دعب نم

 ام هب اودارأ :هب اونمآو (دوعسلا يبأ ريسفت) .#ةتِف- ىسيع رمأب تعمس نكت مل نجلا نأ :ى5# سابع نبا نعو

 امهمزالتل ؛ميقتسملا طارصلاو قحلا ىلإ ةيادهاب هوفصو ام دعب ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاب هوفصو «باتكلا نم اوعمس

 ىلع سيل :رفغت الو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةباحإلا ف مهل ابيغرت ةقتاقتساو :ةقيقحم تايب كمي كلذ إب ملهوف

 نيلامكلا رييسفتاو مسلما لف دن هنع طقسي قيرحلا نإف ؛هقالطإ
 لوق وهو .«باقعلاو باوثلا ممل :هابحاص لاقو 2 نم ةاجنلا الإ مه باوث ال :هكي ةفينح وبأ لاق :مكرجيو

 (نيلامكلا ريسفت) .باوثلا مدعب مرحي ملو «ةفينح وبأ مهياوث يف فقوتو :يفسنلا لاق ؛كلام



 فاقحألا ةروس م4 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 وركنم يأ «اوملعي ًاَوَرَي ْمَلَو .رهاطأا نيب ات نيبم | ِللَص ىف اوبيحي مل نيذلا كليكوأ

 ربخ رددقب هنع زجعي 1 رد قيل نسأل ِتمَوَمَّسلَآ َقَلَح ىذَأآ هللا نأ ثععبلا
 وه َنلَب نوَمْلا يح نأ ىلع رداقب هللا سيلأ :ةوق يف مالكلا نأل ؛هيف ءابلا تديزو "نأ"

 نأب ٍراَثلآ ىلَع أوُرفك نينا نضر ميو (2) ٌريِدَق ءئش لك ْىَلَع دهْنإ ىتوملا ءايحإ ىلع رداق
 تاّذَعلا اوقوذف َلاَق ان تق لو اولاق قحاب بيذعتلا اَذَه حلا :مهل لاقي ءامب اوبذعي

 0 تابغلا ووذ رتل أولو َريَص امك كموق ىذأ ىلع ٌربصآف ( معز نوُرفكَت سك امب

 يركنمل خيبوت هللا مالك نم وهف "خلإ اوري ملوأ" :هلوق امأو .نآرقلا اوعمس يذلا نجلا هوا رخآ اذه :خلإ كنئلوأ

 يف امو «يفنلا دعب دازت امنإ ءابلا نأ :دري امع باوجلا ىلإ ةراشإ :خلإ ةوق يف مالكلا نأل (لمجلا ةيشاح) .ثععبلا

 اذلو ؟رداقب هللا سيلأ :ليق هنأك ءاهزيح يف امو ةيآلا ردص يف دراو يفنلا نأ :باوجلا لصاحو «تبقم "نإ" زيح
 .هلاح ىلع ءابلا ةدايزب لوقلا ميقتساف ."خلإ لب" :هلوقب هتع بيحأ

 .فوذحم لوقل لوقم "قحلاب اذه سيلا" :هلوق نأ ىلإو .هفوذحم فرظ "موي" نأ ىلإ ةراشإ هردق :خلإ مه لاقي

 مه ام ةيقحب فارتعالاب صالخلا يف نوعمطي مهأك هب مهياوج اودكأو ءمسقلل واولا :خ! انبرو (يواصلا ةيشاح)

 :ةردسس ايو بيقوزاع ردا. ةغييع ؟لفتا قيبعي ,كاقلا قبو هزقرإلا نيه اننك .مرعسلا نأ يضو في
 (ي واصلا ةيشاح) .مزعلا يلوأ ربص لثم اربص :ريدقتلاو

 نم مزعلا اولوأو .رمألا يف دج وأ ؛هيلع عطق وأ ءهلعف دارأ رمألا ىلع مزع :"سوماقلا" يف :2إ تابغثلا ووذ

 مزعلاو ءربضلا يف هيلع تدقع ام ةميزعلاو مزعلا :هريغ لاقو .مهيلإ دهع اميف هللا رمأ ىلع اومزع نيذلا لسرلا

 وأ ؛مهيلإ دهع اميف هللا رمأ ىلع نورباصلاو نودحملا نودهتحملا هب دارملاف «هيلع تابثلاو ءيشلا ىلع ةوقلا اضيأ
 بهذ اذلف «مالسلا مهيلع ءايبنألا لب ءلسرلا عيمج يف دوحوم ربصلاو دهجلاو دجلا قلطمو .مهيلع هاضقو هردق

 يبأ نبا جرخخأ خلإ نايبلل نمو :لاق ثيح رسفملا هراتخاو «لسرلا عيمج مهنأ ىلإ ةيآلا هذه ف نيرسفملا روهمج
 .ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونو هلي يبنلا لسرلا نم مزعلا اولوأ :|# سابع نبا نع متاح

 مه :جيرح نبا نع رذنملا نبالو .تلع ىسومو بيعشو ميهاربإو دوهو حون مه :ةداتق نع ركاسع نبالو

 :ك سابع نبا نع هيودرم نبالو .8ت3ء ناميلس الو .ةتِفع سنوي الو .مهنم مدآ سيلو «بويأو بوقعيو ليعامسإ
 مه :لتاقم لاقو .رشع ةئالئو ةئام ثالث مه :رباج نع هلو .ناميلسو دوادو ىسومو حلاصو دوهو حون مه

 دوادو ىسوم :مهيلع "سوماقلا" بحاص دازو .بويأو فسويو بوقعيو قاحسإو ميهاربإو حون :ةتس
 (نيلامكلا ريسفت) .حيحصلا وه "ريسيتلا' ف (ةعست مهف «ىسيعو



 فاقحألا ةروس 0 م4850 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ,مزع ووذ مهلكف «نايبلل "نما مزع اذ نوكتف «كلبق ِلّْسُّرلآَنِم دئادشلا ىلع ربصلاو

 هلوقل سنوي الو :ًامْزَع ُهَل دجن ْمّلَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛مدآ مهنم سيلف ءضيعبتلل :ليقو

 :ليق ؛مهي باذعلا لوزن كموقل 3 لوم لَو «ٍتوُحْلا بِحاِصَك نكت الوم :ىلاعت

 هنإف ؛باذعلل لاجعتسالا كرتو ربصلاب رمأف ءممب باذعلا لوزن بحأف مهنم رجض هنأك

 ِفاَوُعَبلَي مل هلوطل ةرخآلا يف باذعلا نم تروُدَعوُي ام َنورَي َمْوي ْحببأَك ةلاحم ال مهب لزان
 ْكَلهُي ال يأَلَهَق مكيلإ هللا نم غيلبت ُمَلَب نآرقلا اذه راب ن و ةَعاَس لإ .مهبظ يف ًايندلا

 ص'ظذ531515 75 نورفاكلا يأ 2 نوقِسَفْلآ ُمْوَقْلا الإ باذعلا ةيؤر دنع

 0 اَندَحَ ذإَو# :بازحألا يف ركذ ام "مزعلا ىلوأ'ب دارملاو ؛«ضيعبتلل "نم" :"كرادملا" يف لاق :ضيعبتلل ليقو

 :هلوقل ؛مهنم سيل سنويو يبو نبا نسيعو: سومو يغار إو حوف ْنِمَو َكنِمَو مهقانيم نينا

 وأ ١١( ه:هط) كامُرَع هل دن لوم :ىلاعت هلوقل ؛8ت3ع مدآ اذكو (4/8:ملقلا) «ٍتوُحْلا بجاّصك نكت الَوط

 تبلغ ةرحشلا نم هلكأ انتدارإ 0 ؛امات يأ :امزع هل دجن ملو .مهلك لسرلا ةفص مزعلا اولوأ نوكيف ؛نايبلل

 :ىلاعت لاق مهبتارم بسح ىلع هيف نوت وافتي مهأ ريغ عمزع بحاص يب لكف الإو ءاهنم لكألا مدع هتدارإ

 شيرق رافكل يأ :مهش لجعتست الو (يواصلا ةيشاح) ١(. 517 :ةرقبلا) ٍِضْعَب ىِلَع ْمْهَضْعَب انلضف لُسّدلا كلت»

 (كرادملا ريسفت) .رخأت نإو ةلاحم ال ممي لزان هنإف ؛هليجعتب مه عدت ال يأ ,باذعلاب

 ؛غالب ةعاسلا كلت :مهضعب هردقف ,فوذحم أدتبم ربخ هنأ :امهدحأ :ناهجو هيفو .هعفر ىلع ةماعلا :2إ غالب

 ربخلاو ءأدتبم هنأ :ياثلاو .غالب عرشلاو - نآرقلا يأ - اذه هريدقت :ليقو "راف نم ةعاس الإ" :هلوق ةلالدل

 لصفلل ؛ادج فيعض وهو ."لجعتست الو" ىلع فقويف ."غالب مه يأ لجعتست الو" :هلوق دعب عقاولا مهل هلوق

 ىلع ابصن "اغالب" :ىسيعو نسحلاو يلع نب ديز أرقو «لاجعتسالاب "مهل" قلعت رهاظلا نألو «ةيهيبشتلا ةلمجلاب

 يكم مالك نم ذخؤيو ءايضام العف "غلب" :اضيأ ئرقو ءارمأ غلب :زلحب يبأ ةءارق هديؤيو ءاغالب غلب يأ ءردصملا

 ءزاج "ةعاس"ل تعنلا ىلع وأ ردصملا ىلع بصنلاب "اغالب" ئرق ولو :لاق هنإف ؛"ةعاس"ل اتعن هبصن زوجي هنأ

 ىلع راهنل فصو هنأ ىلع جرخخو هرجلاب "غالب" اضيأ نسحلا أرقو .كلذ ىلع علطي مل هنأكو هب ئرق دق :تلق
 (لمحلا ةيشاح) .ةغلابم غالبلاب نامزلا فصو وأ ؛غالب يذ راف نم يأ ءفاضم فذح

 ءرئاف وهف ايصاع ولو نامإلا ىلع تام نم امأو «نيرفاكلل الإ رامدلاو كالحلا نوكي ال يأ :2إ كلهي لهف

 - يبطرقلا لقن :ةدئاف .هتمحرو هللا لضف ةعس ف عيمطت اهيف ذإ ؛نآرقلا يف ةيآ ىجرأ ةيآلا هذهو «كلاه :هل لاقي الو



 لاتقلا ةروس مس ع نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ةيأ نونالثو عست وأ نامت ىهو ةيكم وأ 9 نم نيأك وو الإ ةيندم لاتقلا ةروس

 طبحأ يك ناميإلا يأ هّنلأ ليبس نع مهريغ اَددِصَو ةكم لهأ نم ١ أورفك ب

 ندورجيو اا ةرخآلا يف اهل نوري الف «ماحرألا ةلصو ,ماعطلا ماعطإك +: , 1

 : 243 0 مهريغو راصنألا يأ أوُنَماَ يذلا .ىلاعت هلضف نم ايندلا يف امك

 ىقستو «لسغت مث ,ةفحص يف ناتملكلاو نانيآلا ناتاه بتكت اهعضو رسعت اذإ ةأرملا نأ :فذ سابع نبا نع

 د هلأ ةاتعبس , «جيركلا عيلخلا مقلقملا هللا الإ هلإ ال ءميحرلا نمحرلا هللا مسي :وهو ءاعيرس دلت اًهِإف ؛اهنم

 كاَهاَحُض وأ ةّيِسَع الإ اوُكبلي مل اهنوَري موب يناك» نعيم شرعلا برو ضرألا برو تاوامسلا
 «َنوُفِساَمْلا ُمْوَْلا الإ َكَلْهُي ْلَهَف عالي راهن ْنِم َةَعاَس اَلِ اَوُتَي مل َنوُدَعَوُي اَم َنْوَرَي َمْوَي مهنأك 3» «(4 5:تاعزانلا)
 (يواصلا ةيشاحإ .(8ه :فاقحألا)

 :اف5# سابع نبا لاق :خ! ةيندم (بيطخلا ريسفت) ."اورفك نيذلا" ةروسو «دمحم ةروس ىمستو :لاتقلا ةروس
 ؛يكبي وهو تيبلا ىلإ رظني لعجو ؛ةكم نم جرح نيح «عادولا ةجح دعب تلزن اهنم ةيآ الإ ةيندم ةروسلا هذه
 روهشملاو ؛ةرجهللا دعب ولو ةكمم لزن ام يكملا نأ ىلع ئبم وهو «ةيآلا "ةيرق نم نيأكو" :يهو «هقارف ىلع افوحخ
 (لمجلا ةيشاح) .ةيندم ةيآلا هذه نوكت هيلعف ,ةكم يف ولو اهدعب لزن ام ىدملاو ؛ةرجهلا لبق لزن ام يكملا نأ

 الئاق نأك كلذو «ةرهاظ فاقحألا رخآل ةيآلا هذه ةبسانمو «هربخ "مهامعأ لضأ" :هلوقو ءأدتبم :اورفك نيذلا

 ؟نينسحملا رجأ عيضي ال هللاو هوحنو ماعط ماعطإك «ةحلاص لامعأ مهو نوقسافلا موقلا كلهي فيك :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .اهلطبأو مهامعأ لضأ هللا ليبس نع اودصو ءاورفك نيذلا مه نيقسافلا نأب :باحأف

 هنع دص :يرهوجلا لاق «هلبق امل اديكأت نوكيف «مالسإلا يف لوخدلا نع اوعنتماو :ئععملا :ليق :مهريغ اودصو

 :اذك يع لض نم وه :طبحأ (نيلامكلا ريسفت) .هنع هفرصو هعنم :ادص رمألا نع هدلصو ؛ضرعأ :ادودص
 لاملا يف مهل عسوي نأب يأ :ايندلا يف امي نورجيو (نيلامكلا ريسفت) .ةيادهلل لباقملا لالضلا نم ال ؛ءكلهو عاض
 (يواصلا ةيشاح) .ءاير الو ارخف امي اودصقي مل ثيح «كلذ ريغو ةيفاعلاو دلولا يف مهل دازيو
 :ةرياغملا يضتقي فطعلا "تاحلاصلا اولمعو" :هلوقو .مهتنسلأب اوقطنو مهيولقب اوقدص يأ :خلإ اونمآ نيذلاو

 .ةرعاشألا راتخم وه امك ؛ءلامك طرش وه لب «ناعإلا ةقيقح ف الحاد سيل حلاصلا لمعلا نأ هنم ديفتساف

 (يواصلا ةيشاح)



 لاتقلا ةروس م ع 4 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ع دمع نيالا َوهَو ن نآرقلا يأ يبت يلع كر اَمب ًاوْمَماَءَو تدحلصلاآ أوُليَعَو

 لالضإ يأ َكِلَذ حلا الف مهاح يأ 2 2 ْمُهاَب َّح لضأَو َمِهاَكيَس مهل رفغ َمِكبَع

 ناو تاطيشلا للَسَبْلا أوقَيْتا اورفك اج ريثلاا نأ بيسب ناب هتناىيسلا ريقكتو :«لامعألا

 سانلل ُهَّللا ُبِرْضَي نايبلا كلذ لثم ي [َكِلَدَك هادف نارفلا قلت اوكتتا | راو ثلا

 ُمُثيِقَل اَذِإَف .هَلَلَر رفغي نموملاو ؛هلمع طبحي رفاكلاف يأ ؛مهلاوحأ نّبيي ب َحُهَلَعْم
 يأ ؛مهياقر اوبرضاف يأ «هلعفب ظفللا نم لدب ردصم باَقَّرلَأ بّرَصَق أوُرَفك َنيِذَل
 اذ ْنَمَح ةبقرلا برضب نوكي نأ لتقلا ف بلاغلا نأ باقرلا ب ربعو «مهولتقا

 اودشو مهورسأو ءمهنع اوكسمأف يأ أوَُدِشَف لتقلا ونهب ريوق يأ ٌموُمْسَحَ

 هدكأ اذلو ؛هنودب متي ال نامبإلا نأ ىلإ ةراشإ .هنأشب ءانتعالاو هميظعت :ةتكنلاو ماع ىلع صاخ فطع :اوبمآو

 ىلإ وأ ,"سانلا" ىلإ عجار ريمضلا :مهماثمأ .خسني ال وهو ءهريغ خسني يذلا تباثلا يأ "قحلا وهو" :هلوقب
 لمعل الثم لطابلا عابتا لعج دقو ءمي اوربتعيل ؛سانلا لجأل ؛مهلاثمأ برضي هنأ ىلع نيقيرفلا نم نيروكذملا

 .راربألا زوفل الثم تائيسلا ريفكتو «رافكلا ةبيذل الئم 58 لعج وأ «نينمؤملا لمعل الثم قحلا عابتاو «نيرفاكلا

 اله قف لماعلا : متيقل اذإف (نيلامكلا ريسفت) .ةفصلاو نعم لثملا 9 ىلإ ريش :مهشاوحأ (كر ادملا ريسفتأل

 نأ ِءاَمبلا وبأ عنمو عودعلا مكتاقالم تقو باقرلا اوبرضاف :ةريدقت «باقرلا برض يف لماعلا وه ردقم لعف فرظلا

 له «ءاديز ابرض وحن «لعفلا نع بئابلا ردصملا يف نيلوقلا دتحأ اذهو ءدكؤم هنأ :لاق اماغ ةسفن ردضملا نوكي

 (نيلامجللا ريسفت) ؟هلماع ىلإ وأ هيلإ بوسنم لمعلا
 ىلإ افاضم «هبانم بينأف ردصملا مدقو لعفلا فذحف ءابرض باقرلا برض :لصألا 9 :مهاقر اوبرضاف يأ

 «كاليسلا نم هعنمت و «دومحلا نم ةبيرق ةلاح تاعئاملا يف نحخشلا :لعقلا مهيف ءرتكا . كرادملا ىف اذك :لوعفملا

 فو «ليق اذك «ةكرخلا نع هعنمي تاعئاملا دومج نم راعتسم «حرحلا ةرثكو مكي لتقلا عاقيإ ودعلا ناحإف
 يأ 'مهومتنختأ اذإ تح" ءمهيف ةحارجلا غلاب :ودعلا يف نخئأو ءبلصو ظلغ :ةنوخت مركك نحن :"سوماقلا"

 مهورسأف :نعملاو ؛مهنم ىراسألا ديق اومكحأف :قاثولا اودشف (نيلامكلا ريسفت) .حرخلا مهيف رثكف مهومتبلغأ

 قاثولا نأ رهاظلاو ءاوركذ اذك ءهب طبري يأ :هب قثوي ام (نزاخلا ريسفت) .مكنم اوتلفي ال يح مهقاثو اودشو

 (نيلامكلا ريسفت) .مامإلاو باكرلاك رسكلاب "لاعف" ةلآلا ف فورعملا امنإو «باهذلاك ردصم



 لاتقلا ةروس م4 نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 مَ ءيش ريغ نم مهقالطاي مهيلع نونمت يأ «هلعفب ظفللا نم لدب ردصم ُدَعَبتَم ام

 نم اهللاقثَأ اَهَراَرَوَأ اهلهأ يأ برك ٌعِصَن ضن تح نيملسم ىرسأ وأ ؛لامت مهفودافت يأءآَدِف

 َكِلَذ رسألاو لتقلل ةياغ هذهو .دهعلا يف اولحدي وأ رافكلا ملسي نأب «هريغو حالسلا

 نكدلَو لاتق ريغب َمِبَبِم َرّصَتْنَآَل هللا ءاَسَيَوَلَو ركذ ام مهيف رمألا يأ ءردقم أدتبم ربخ
 0 .ةنحللا ىلإ مكنم لتق نم ريصيف «لاتقلا يف مهنم(ضْمَبب مُكَّضَعَب أَيِ هب مكر مأ
 م ردصملا نأل ؛هراهظإ زوجي ال لعفب ردصملا ىلع نابوصنم امهنأ :امهرهشأ ,ناهجو امهيف :إ دعب ًانم امإف
 :ىناثلاو .ءادف اودافت نأ امإو انم اونمت نأ امإف :ريدقتلاو «ءلعف رامضإب هبصن بحو ةلمج ةبقاعل اليصفت قيس

 بارعإب سيلو :خيشلا لاق ؛ءءادف مهنم اولبقأو انم مهولوأ :هريدقت ردقم لماعل امي نالوعفم امهنأ -ءاقبلا وبأ هلاق-

 هنأ قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلا ذحأ هبو "ءادف امإو دعب انم امإف" :"نيلامكلا" يفو (نيلامحلا ريسفت) يقر

 .نيريس نباو نسحلاو ن5 سابع نباو رمع نبا نع يورو «قاقرتسالاو ءادفلاو نملاو لتقلا نيب مامإلا ريخي
 «هومتدحو ْتْبَح نيكرشملا التفاف :"ةءارب" يف .ىلاغت' ةلوقي اةخوسنملا ,ىغ :يغازوألاو ةقينح-. وبأ 4

 «يدسلاو ءاطعو دهاجيو 5 نع يورو .قاقرتسالا وأ مهي لتقلا نيعتيف «لزن ام رخآ "ةءارب" نأل ؛( ه :ةءاربلا)

 ىدافي نأ ءادفلابو «ةيزجلا مهلوبقب اولخيف مهيلع نمي نأ نملاب دارملا :ليقو .اضيأ رك سابع نبا نع يورو

 ىري ال هنأ روهشملاو ءامهوق وهو «ةفينح يبأ نع ابهذم يواحطلا هاور دقف «نيكرشملا ىراسأ يأ مهاراسأب
 لتقلا نأ ملعي هيف قاقرتسالا زاوج ليلدب «؛ىراسألا ريغ يف "ةءارب" ةيآ نإ :ةيعفاشلا لاقو «هريغب الو لامع مهءادف

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغ قح يف امتح هب رومأملا
 دش دعب يأ "دعب" :ةلوقو .ائيش هنم لخخأي نأ ريغ نم رفاكلا ريسألا ريمألا كرتي نأ وهو ءانم نونمت يأ :انم امإف

 .هتلباقم يف املسم اريسأ وأ ءالام ذخأيو رفاكلا ريسألا ريمألا كرتي نأ وهو ءءادف نودفت يأ "ءادف امإ"و «قاثولا

 «فرطلا يف زاحمو دانسإلا يف زاحب تيب يف :خإ برحلا عضت ىتح .قالطإب :ةخسن قو ؛مهريرحتب :مهقالطاب
 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ رافكلا ملسي نأب" :هلوقب ياثلا ىلإو ؛"اهلهأ يأ" :هلوقب لوألا ىلإ راشأ

 «ةيعبت ةراعتسا مالكلا يفف ؛رفكلا ةكوش ضاضفنال ؛لاتقلا كرت لاتقلا ةلآ عضوب دارملاف يأ :رافكلا ملسي نأب

 نأ زوجيو :أدقبم ربخ (يواصلا ةيشاح) .كرتت ىيعمب 'عضت" عضولا نم قتشاو «هتلآ عضوب لاتقلا كرت هبش ثيح

 ربتخيو ولبيل ؛برحلاو لاتقلاب يأ :هب مكرمأ نكلو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ مهي اولعفا يأ بصنلا لحم يف نوكت
 1 َنيِدِعاَسُمْلا ملْعَن ىّتَح كنولتلو» :هلوق يف ينأيس امك «نيرباصلاو نيدهاجملا ملعيف ءضعبب مكضعب

 (لمجلا ةيشاح) .("١:دمحم) 4 نيرباصلاَو



 لاتقلا ةروس ْ م45 نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 يف اشف دقو ءدحأ موي تلرن ةيآلا ,"اولتاق" :ةءارق يفو ْاوُنبُق َنيِدَلأَو رانلا ىلإ مهنمو
 ايندلا يف ْةِيِدَيَيَس /2) مهلَمَعَأ طبحي ّلِضُي نَا هللا ٍليِبَّس ىف تاحارحلاو لتقلا نيملسملا
 اوجردأو «لتقي مل نمل ايندلا يف امو ءامهيف مهاح 2: َمُحاَب ُحلَصْيَو مهدي اه ىلإ ةرخآلاو

 .....: ؛اهنم مهنكاسم ىلإ نودتهيف , محل اهي قرع هج مهدي .اميلغت 7 اولتق" يف

 ريسفت) .نودهاجملا مهو ةلتاقملا نم امهريغل :ةءارق يفو (نيلامكلا ريسفت) .ءادهشلا يأ صفحو ورمع يبال :اولتق

 (نيلامكلا ريسفت) .ةداتق نع ريرج نباو قازرلا دبع هجرخأ :دحأ موي تلزن (نيلامكلا
 ظفللا مومعب ةربعلاو «ريثكل يأ "تاحارجلاو" :وهوقو ؛نوعبس مهأ درو "لتقلا" :هلوقو «ةيلاح ةلمحلا :اشف دقو

 وأ حرح وأ لتق «ةمايقلا موي ىلإ هنيد رصنل ؛هللا ليبس يف لتاق نم لكل نسحلا دعولا اذهف ءببسلا صوصخب ال
 مهعفني يذلاو «هيف صالخإلاو حلاصلا لمعلا ايندلا يف مهعفني يذلاف يأ :مهعفني ام ىلإ (يواصلا ةيشاح) .ملس

 :ثيدح هنمو .تافلاخملا نم مهايإ هللا ظفحل ؛هللا دنع فلاخي ام مهنم عقي الف ذئنيحو ءاهيف امو ةنج ةرخآلا يف

 لب ءردب لهأل ىصاعملا ةحابإ مهوت هيف سيلو ءيكل ترفغ دقف متنش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع هللا علطا

 ءيطخس بحجوي امث ظفحلاب مكتيزاج يئاضر ف مكتاوهش نع متجرخو ؛يبحم يف مكسوفن متينفأ امك :ىيعملا

 (يواصلا ةيشاح) .ةيضرم ةيضار يل تراصف مكسوفن تيرتشاف

 امع باوج اذهو «لتقي مل نمل لصحيو ىتأتي امنإ يأ «لتقي مل نمل لاحلا حالصإو ةيادهلا نم يأ :ايندلا يف ام
 هللا ليبس يف اولتق مهنأ ضرغلاو ؟حراشلا لاق امك ءايندلا يف يعي "مهلاب حلصيو مهيدهيس" :لاق فيك :لاقي

 ؛اولتاق نيذلا "اولتق نيذلا"ب دارملا نأ :باوحلا لصاحو ؟ايندلا يف "مهاب حلصي مهيدهي" :لاقي فيكف ذئنيحو

 هيدهي لتقي مل نمو «ةرخآلا يف هللا هيدهي لعفلاب لتق نمف ءالوأ لعفلاب اولتقي نأ نم معأ ءىرألا ةءارقلا ليلدب
 .عيزوتلا ىلع مالكلاف ءايندلا يف هلاح حلصيو

 نيدلاو" :هلوق ف وجردأ يأ "لتقي مل نم" :هلوق يف "نم" نيعم رابتعاب عمجلاو «لتقي مل نم يأ "اوحردأو" :هلوقو
 'خلإ مهيدهيس" :هلوق لعج هلك اذه ىلع لماحلاو ءال وأ لتق ءاوس «لتاق نم لك هب دارملاف "هللا ليبس يف اولتق
 فو (لمجلا ةيشاح) .فلكتلا اذهل جتحي مل هريغ عنص طقف ةرخآلا ىلع لمح ولو ؛عنص امك ةرخالاو ايندلل الوانتم

 ئرق نإو «ةلجاعلاو ةلحآلا ىلع ةلومحم ةيادهلاف "اولتاق" وأ "اولتق" ئرق نإ "ههيدهيس" هلوق ىلع :"ريبكلا ريسفت"

 .مهروبح عضوم ىلإ مهروبق نم ةفقو ريغ نم «ةنحلا قيرط مهيدهيس ةرخآلا يف وهف "اولتق"
 يدتهيو ةلزنم دحأ لك ملعي ثيحب مهل اهنيب وأ ءاهيلإ اوقاتشا ثيحب اهفاصوأ ركذب ايندلا يف مهل ةنحلا نيب يأ :اهنيب

 (نايبلا حور) .قلخ ذنم هنكاس ناك هنأك ؛هيلإ



 لاتقلا ةروس ذل نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 هنيد يأ هللا أورصنت نإ اوُكَماَع نيل منتي ..لالدتسا ريغ نم مهمدخو مهحاوزأو

 أوُرَقك َنيِدْلاَو .كرتعملا يف مكتبشي تن ْكَماَدَقَأَتَبَنُيَو مكودع ىلع َةُكَرُصِمَي هلوسرو

 هللا نم ةبيحخو اك اله أل اقع هيلع لدي "اوُسعت" هربخ أدتبم ,ةكم لهأ نم

 اوهرك َمُهنَأِب لالضإلاو سعتلا يأَكِلَذ ."اوسعت" ىلع فطع جو ْرُهَلَمَْعَأ ّلَضأَو
 ف اورويو كلف 5 ْمُهَلَمْعَأ طّبخأت فيلاكتلا ىلع لمتشملا نآرقلا نم ُهّنلأ َلَّرنَأ آَم

 مهسفنأ كلهأ َمْيَلَع ُهَللآ َرَمَد زن هِلتَف ني َنيِذَلأ َُبِقنَع ناك فيك اوُرظَيَف ضرألا
 رصن يأ َكِلَّذ .مهلب نم ةبقاع لاثمأ /2) اَهْلَتَمَأ َنيِرِفَكلِلَو مهلاومأو مهدالوأو
 ىَلَوَم ال َنيِرِفَكْلا َّنأَو أوُمَماَع َنيِذَلآ رصانو يلو َلْوَم َهَّشآ َّنأب نيرفاكلا رهقو نينمؤملا

 00 رجلا اهتحن نِم ىرجتيسّنَج ٍتدَحِلّصلآ أوُلهَعَو أوُنَماَ َنيِذْلا ُلْخَدُي هلأ َنِإ إ جه

 هلزنمب هنم ىدهأ ةنجلا يف هلزنمب مهدحأ نإ" :اعوفرم يراخبللو «نيرسفملا رثكأ لوق اذه :كإ لالدتسا ربغ نم

 فرعم ماعطو «ةبيطلا حيرلا :وهو فرعلا نم مهل اهبيط يأ "مهل اهفرع" :(5# سابع نبا نعو ".ايندلا يف هل ناك
 نأ ىلإ كلذب راشأ :مكعبثي (نيلامكلا ريسفت) .ةفنأتسم :ءاقبلا وبأ لاقو "دق" ريدقتب لاح ةلمجلاو «بيطم يأ

 (يواصلا ةيشاح) .اهيف نارهظي لزلزتلاو تابثلا نأل ؛مادقألاب اهنع ربعو ءاهمامتب تاوذلا مادقألاب دارملا
 "اسعتف" :هلوق يف ءافلا نأ ىلإ كلذب راشأ :"اوسعت" ةربخ .لاتقلا عضومو ةكرعملا :كرتعملا : 'حارصلا" ف :كرتعملا

 ربخلا ردقي نأ رسفملل بسانملاف ذئئيحو ؛فوذحملا كلذل قلطم لوعفم "اسعت"و «ربخلا وه فوذحم ىلع ةلخاد

 هربخ أدتبم :كلذ ."اسعت" :ىلاعت هلوقل بصانلا ردقملا وهو :"اوسعت" ىلع فطع (يواصلا ةيشاح) .ءافلا دعب

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ رمألا يأ ,فوذحم أدتبم ربخ ةراشإلا مسا نوكي نأ حصيو ءهدعب رورحملاو راحلا
 سوفنلاو «تاوهشلاو ذالملا كرت فيلاكتلا يف نأل كلذو هل مهتهارك هجو اذهف يأ :فيلاكتلا ىلع لمتشملا

 نأ ناسنإلا ىلعف ءرفك هجو لك نم هسفن عبت نمف ؛تاوهشلا يف اهلل نانعلا ءاخرإ بحتو ؛كلذ هرككت ةثيبخلا

 ذخوي امك مهل رصان ال يأ :محل ىلوم ال (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا هاضري امل ةداتعم ريصت نح هسفن دهاجي

 يأ «كلاملا ئعمب هيف ىلوملا نإف ؟(77 :ماعنألا) 4ّقَحلا هال وم هللا ىلإ او 20 :هلوق فلاخي ال اذهو ءهلباقم نم

 (لمجلا ةيشاح) .امهنيب عمجلا ماعنألا ةروس يف مدقت دقو ءرصانلا نعم. ال



 لاتقلا ةروس مو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 مهوطب الإ ةمه مهل سيل يأ معتألا لك يح نوي هددلا .ىةرشتست را وزفلا نيشلاَو

 .ريصمو ماقمو لزنُم يأ 2 ف ىَوَتَم ُراَنلاَو ةرحآلا ىلإ نوتفتلي الو ءمهحورفو

 قل اهلهأ يأ ةكم َىَلتَيَرَق نم َهّوق ُدَسَأ َىِه اهلهأ امي ديرأ ةز ني مكاو ناك
 ا ع الس سلا راح رم © 14 ل ساو سو ©

 ماركت الف ىلوألا "ةيرق" نيعم يعور َمُهتكِلِهأ 'ةيرق' ظفل يعور َكَتِجَرْخا
 هل يي نمسك < نرويهؤملا مهو ءهّبَر نم ناهربو ةسح هندي لع ناك نمَفَأ .انك الهإ نم

 يأ ؟ناثوألا ةدابع نجح 2) مهءاوهأ أَوُعَبتأَ ةكم رافك مهو 559 هآرف هَمَع وس

 ادعيه ءاهيلخاد نيب ةكرتشملا .نوككملا 3و ىلا هللا ةفص يأ ُلْعَم .امهنيب ةلئامث ال

 (نيلامكلا ريسفت) .لاخلا ةدارإو لحما ركذب زاجملا ىلع وه وأ ؛"انكلهأ" :دعب هلوق ةنيرقب ءفاضملا ريدقتب :اهلهأ اي ديرأ

 حصفي امك ءامهيلع هماكحأ يرجأو فاضملا امهنم فذح دقو ؛ةكم يهو "كتيرق" ل ةفص :كتجرخأ يتلا
 اببس اوناك نيذلا كتيرق لهأ نم ةوق دشأ مه ةيرق لهأ نم مكو يأ "مهانكلهأ" :ىلاعت هلوق وه يذلا ربخلا هنع

 (نايبلا حور) .مهنيب نم كجورخل
 ربخلا نأب باجي نأ نكميو «أدتبملا ىلع دوعي اهيف طبار الو «ةلمج ربخلا نأب بارعإلا اذه ضرتغا :لإ ةربخ أدتبم

 هخجوأ هيف 'ةنخلا لثم" :هلوق :"نيمسلا" يفو (انخيش) .ا ةفص اذك و اذك نم راهفأ ىلع اهامتتشا نأل ؛ًادتبملا نيع

 اهيف"و فرب "كوعمست ام":قوعمست ام يلا لقمع ؛ليمش ني رطنلا هردققا ءردقم ةريخو ادعم هنأ ةاهدحأ

 "لغم" نأ :ىافلا . نس سير يووم ةلمللاو توي ني اوس هردقو هل رسفم "راهأ

 اذهو ."رافأ اهيف" :هلوق ربخلاو ءأدتبم "ةنحلا لثم" نأ :ثلاثلا .رافأ اهيف نوقتملا دعو ىلا ةنحلا :هريدقت ةدئاز

 :عبارلا .أدتبملا هيلإ فيضأ ام ىلع ادئاع ريمضلا سيو الو أدتبملا ىلإ ةلمجلا نم دئاع ال ذإ ؛عنتم نأ يغبني
 ردقف ءدلاخ وه نمك ةنحلا لهأ لثمأ :ةيطع نبا هردقف ؛"رانلا يف دلاخ وه نمك" هربخ ءأدتبم "ةنجلا لثم" نأ

 ىلع "راغأ اهيف" :هلوق نم هلأ دلاخ وه نم ءازج لثمك :يرشخمزلا هردقو ء.حصيل ؛افاضمو راكنإلا فرح

 يه يأ ءرمضم أدتبملل ربح اهنأ :يناثلا . نأ يعيبسا أجيب م لاح يه :اهدحأ ,هجوأ ةثالث اهيف اذه

 ىرت الأ ءاهمكح يف اهنأل ؛ةلصلل اريركت نوكي نأ :ثلاثلا .رامنأ اهيف :ليقف ؟اهلثم ام :لاق الئاق نأك ءراغأ اهيف

 (لمجلا ةيشاح) .راكتإل فرح نم يرع امنإو «رافأ اهيف يلا :كلوق حصي هنأ



 لاتقلا ةروس ش م«! نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ضراعل ريغتيف ءايندلا ءام فالخب «ريغتم ريغ يأ ؛"رذحو براض"_كرصقلاو دملاب

 رمح ْنْي ومَا عورضلا نم هجورخل ؛ايندلا نبل فالخب ,ُهُمْحَط َرَيغَتَي مل نيل نم وجو 2 ش : , «وبزدرر ر# راد 4 ده عد ضن وو رد
 ٍلَسَع نم ٌرجنأَو برشلا دنع ةهيرك اههنإف ؛ايندلا رمح فالخب نيش ةذيذل ٍةّدّأ

 لَو هريغو عمشلا طلاخي لحنلا نوطب نم هجورخل هنإف ؛ايندلا لسع فالخب ىفَصُم
 ا مهيلإ هناسحإ عم مهنع ضار وهف مر نِم ةرِفغُمَو تارمثلا لك نم فانصا ايف 6 ١ ٠ ٠ ني هدم كده . ممحللا# ؟ف ل ا
 اظحاس مههنلا ةتاسحا عبق ناوكي نق ةثاف ؟ايندلا لف .ديرعلا كيس (فالخ :ركذ

 اًميِمَحَءآَم أوقُسَو ميعنلا اذه ف وه نّمأ يأ ,رذقم أدتبم ربخ راّلآ ىف ٌدِلَخ وه َنَمَك

 (نيلامكلا ريسفت) .ريغت يأ نيسلا حتفب ءاملا نسأ نم «ريغتم يأ ءرذحو براضك ريثك نبال يأ :رصقلاو
 "نييراشلل" :هلوق ؛ذيذللا وهو ذل ثينأت :ةذل (يواصلا ةيشاح) .معطلا هوركمو ءاضماح دوعي الف يأ :همعط ريغتي مل
 (كرادملا ريسفت) .رمخلا تافآ نم ةفآ الو عادص الو رام الو لقع باهذ هعم سيل «صلاخلا ذذلتلا الإ وه ام يأ

 يديألا الو ءسودلاب لحرألا اهسندت ملو «ةرارم الو ةضاضغ الو ةضومح اهيف سيل يأ :خلإ نيبراشلل ةذل
 :هلوق :"يحركلا" يفو .طقف ذاذتلالا درحب يه لب «رامح الو عادص الو لقع باهذ اّيرش ف سيلو ءرصعلاب

 يفق صو ارادتسم نوكي أ نويقو هاذع ىلع ليوات الو «دينلا مع دلو هلل كيتأت نوكي نأ وع "هني"
 مهل يأ «فودذحم هربخ أدتبم وأ ,فوذحلا أدتبملا ىلع فطع :ةرفغمو (نيلامحلا ريسفت) .ةروهشملا تالي وأتلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرفغم
 رسفملا باحأف ؟اهيف اهنأ يضتقت ةيآلاو «ةنحلا لوحد لبق نوكت ةرفغملا نإ :لاقي ام كلذب عفد :مهنع ضار وهف

 فالخب .هنوبرشيو هنولكأي اميف فيلاكتلا مهنع عفري هنأ هحاضيإو «ةنجلا يف نوكي وهو ءاضرلا ةرفغملاب دارملا نأب
 .هيف باقع الو هيلع باسح الل ةنجلا ميعنو «باقعلاو باسحلا هيلع بترتي اًبورشمو اهوكأم نإف ؛ايندلا

 ,راكنإلل ماهفتسالاو ء«فوذحم ربخ "رانلا يف دلاخ وه نمك" :هلوق نإ يأ :ردقم أدتبم ربخ (يواصلا ةيشاح)
 (يواصلا ةيشاح) .رانلا يف دلاخ وه نمي ميقملا ميعنلا اذه ف وه نم يوتسي ال يأ
 فوطعم "اوقسو" :هلوقو «يراكنإ ماهفتسالاو «ةيآلا ف روكذملا وه ربخلاو ءردقملا أدتبملا وه اذه :لإ وه نمأ

 ةاعارم هيلع فوطعملا يفو ؛"نم" ئيعم ةاعارم فوطعملا فو «ةيمسا ةلص ىلع ةيلعف ةلص فطع "دلاخ وه" ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .اهظفل



 لاتقلا ةروس م6 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 وهو :.امخبيجي نم تحرحخف ؛مهنيراصم يأ 2: َْرْهَءآَعمُأ َعَطَقَف ةرارحلا ديدش يأ

 رافكلا يأ كو .لايبعم :مهطوقل ؛ءاب نع ضوع هفلأو ءرصقلاب ّىعم "غي ىبعم" عمج

 ايبا يسجل رئي ينزل تيدا ردو كاسل ةيطخ يأ قا 5
 اْذاََم ةيرحخخسو ءازهتسا سابع نباو 3 وعيسم نبا .مهنم «ةباحصلا ءاملعل يلع أوكوأ

 ىلع هللا عبط نيدلا كيتلو لإ عجري اال يأ ؛ يأ رصقلاو دملاب افناَء لاق 2 أ اع ةيذلا قلتو ا هيلإ ( قعاسلا تأ ىهتقلا لاف اشيا لا اا

 هاو ىف هه 4 0
 هللا ّمِهَّداَر نونمؤملا مهو اودتها نيِذلاَو .قافنلا يق 2 رهَءاَوهَأ وفيك رفكلاب نم

 يا «نورظتني ام َنوُرُظنَي ّلَهف .رانلا هب نوقتي ام مهمهلأ 2 )رُمدَوَقَت ُمِهلَتاَءَو يده

 مهيتأت نأ الإ رخآلا .ىسيل غمأ : ةعاسلا" نم لامتشا لدب مث مهيأ نأ ةغانتنا الإ ةكم رافك

 (عمجلا عمج 'نيراصم" «نافغرو فيغر لثم نارصم عمجلاو ةدعملا دعب ماعطلا هيلإ لقتني ام :ريصملا : مهنيراصم يأ

 .نايعم :ةينثتلل مهطوق هيلع ليلدلاو «يععم هلصأ ءاعم عمج ءاعمأ يأ :ءاي نع ."حارصلا" يف اذك

 نأب لوقلا نم ةانثتسم نوكتل ؛ةيتآلا ةيآلا نم اهدعب ام اذكو ةيندم ةيآلا هذه نوكت ذئنيحف :ةعمجلا ةبطخ ىف

 نم اوجرحخ اذإف «نيقفانملا بيعي ناك هي هنإ ا لاق :ةعمجلا ةبطخ يف (لمحلا ةيعاسو ,ةيكع ةووسلا
 نوقفانملاو نونموملا ناك رذنملا نبا جرخأو 5 ؟ هللا لوس لاق ااه :ءارهعشا هه عوعسم ديا ارلاس دحملا

 اولأس اوعجر اذإف «هنوعي الف نوقفانملا هعمستو «هنوعيو هنم لوقي ام نونمؤملا عمتسيف 5 يبلا ىلإ نوعمتجي
 .تلزنف ؟افنآ لاق اذام :نينمؤملا

 مسا هنإ :يرشخمزلا لاق .نآلا يأ :يوغبلا لوق ريشي كلذ ىلإو «ةيفرظلا ىلع بوصنم هنأ ىلإ ريشي :ةعاسلا يأ
 اتقو نوعه فرظ وه :يضاقلا لاقو ءرضاحلا تقولا ىلع اهمدقتل ؛مدقتلا عم. فنألا نم ءاهيف يه ىلا ةعاسلل

 ؛دئاوزلا نم هديرحت ىلع وأ ؛ءسايقلا ريغ ىلع لعاف مسا «هتأدتبا يأ رمألا تأفنتسا :لاقيو «فانتيالا نم ءافنتؤم

 دحأ لقي مل هنإو «ةيلاحلا ىلع هبصن نيعتي هنإ :نايح وبأ لاق «فنتياو فنأتسا لب ؛يثالث لعف هل عمسي مل هنإف

 (نيلامكلا ريسفت) .افرظ نوكي هنأب ةاحنلا نم

 نونلاب ةحيحص ةخسن فو «دعب مالكلا كلذ لثم ىلإ يأ 525 يبلا هيلإ عجري ال يأ «ءايلاب :هيلإ عجري ال يأ
 لاح هللا نيب امل :اودتها نيذلاو (نيلامكلا ريسفت) .هفرصن الو هدرن ال وأ 25 يبنبلا ىلإ بهذن الو عحجرن ال يأ

 (يواصلا ةيشاح) .نوعمسي ام, نوعفتني مهنأو «نينمؤملا لاح نّيب نوعمسي ام, نوعفتني ال مهأو «نيقفانملا



 لاتقلا ة ةروس مى نا دمت لأ تصتلا ءرجلا

 ,رمقلا قاقشناو هلك يبلا ةدع :اهنم ءاتامالع اًهُطاَرْشَأ َءآَج َدَقَف ةأحف ٌهَتْعَب 3 1

 5[ هنأ ْمَلَعاَف .مهعفنت ال يأ ؟مهركذت جج َمُمِدَرَكِذ ةعاسلا َمِجتَءآَج اَذِإ مه أف 59

 .هلجأل كد َرِفْغَجَسآَو ةمايقلا يف عفانلا كلذب كملع ىلع دمحم اي مد يأ ُهّللآ الإ َهَلِإ

 يف هللا رفغتسأل نإ' 225 لاق كي هلعف دقو ىهتمأ هب نتستل ؛هتمصع عم كلذ هل ليق

 . . مهل رافغتسالاب مهيبن رمأب مهل ماركإ هيف ِتَيَؤُمْلآَو َنييِمَؤُمِلِلَو "ةرم ةئام موي لك

 ىرغصلا اهتامالع نم نإ يأ :يبنلا ةثعب اهنم (نيلامكلا ريسفت) .ةمالعلا نعم. ءارلا حتفب طرش عمج :اهطارشأ

 0 ققحتل ؛يضاملاب عيمجلا نع ربع امنإو .قاتسف ىربكلا تامالعلا امأو «لعفلاب لد دقو 25 ىببلا ةفعب

 ةشنأَو ةعاتلا ِتَيَرَتقا# :ىلاعت هلوق نم دافتسي :رمقلا قاقشناو (يواصلا ةيشاح) . ")ل ارفلا نتأ" هده ىلع

 وأ «شيرق ىلع 2 هنمز يف ىضم دق يذلا عوجلا ناخد يأ :تاخدلاو (نيلامكلا ريسفت) ١(. :رمقلا) كْرَمَقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعاسلا بيرق آلا ناحدلا

 :ىعملاو «هلبق ام هيلع لد فوذحم امباوجو ءضرتعم اهدعب امو "اذإ"و ءرخؤم أدتبم "مهاركذ"و ,مدقم ربخ :مه نبأف
 ام ىلع بترم :هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف (يواصلا ةيشاح) .نوركذتي فيكف «ةعاسلا مهتءاج اذإ ركذتلا مهل فيك

 هنإف ؛ةينادحولاب ملعلا نم هيلع تنأ ام ىلع ٌمُّدف «ةعاسلا ترضح اذإ ركذتلا عفني ال هنأ تملع اذإ :لاق هنأك غهلبق

 ملعلا نأ ملعاو .مهولاو كشلاو نظلاك «ديحوتلا يف يفكي ال هريغ نأ ىلإ ةراشإ ملعلاب ربعو «ةمايقلا موي عفانلا

 نم فلكملا هب جرخي يذلا ديحوتلا يف بولطملا وه اذهو «نيقي ملع ىمسيو ءايلمج ولو ليلدلاب ملعلا :ىلوألا ءبتارم
 عم ملعلا :ةثلاثلا .نيقي نيع ىمسيو هللا ةبقارم عم ملعلا :ةيناثلا .فالخ هيفو ؛ليلد ريغ نم مزحلا وهو ؛ديلقتلا ةطرو

 (يواصلا ةيشاحإ .نوسفانتملا سفانتيلف بتارملا هذه فو «نيقي قح ىمسيو «ةدهاشملا

 سفنلا مضهو عضاوتلا ىلعو هللا ةينادحوب ملعلا نم هيلع تنأ ام ىلع تبثاف :نيعملاو :2إ كبنذل رفغتساو

 هل رافغتسالاب هرمأف «بنذ هل نوكي نأ زاج "تاليوأتلا حرش" فو .كنيد ىلع نم بونذو «كبنذ رافغتساب

 رئاغصلا نم حئابقلا ةرشابم انبونذو «حيبقلا ةرشابم نود لضفألا كرت ءايبنألا بنذ نأ ريغ هملعن ال هنكلو

 (كرادملا ريسفت) .لاصتا امهنيب ةلمج ىلع ةلمج فطعل تايآلا هذه يف تآافلا :ليقو ؛رئابكلاو

 وهو :"نايبلا حور" يفو ."ةوبنلا جرادم" يف يولهدلا ثدحملا خيشلا اهركذ يلا هوجولا نم دحأ اذهو :خل ! هب ّنتسعل

 هبصنم ىلإ ارظن بنذلاب هنع ربعو «ىلوألا كرت نم 83 هنع ردص امو «ىلعأ ىلإ هنع التإع عفترا لاع ماقم لك

 .لمعلا ءاصقتساو «سفنلا مضهو ؛عضاوتلا ىلإ هل داشرإو ؛نييرقملا تائيس راربألا تانسحو ال فيك «ليلجلا



 لاتقلا ةروس مو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 مكعجاضم ىلإ مكاوأم 2 َرْودَوْتَمَو راهنلاب مكلاغشأل ؛مكفرصنم َمُكَبلَقَتُم ُمَلْعَي ُهَّلآَو

 باطخلاو ؛هورذحاف اهنم ءيش هيلع ىفخي ال ,مكلاوحأ عيب ملاع وه يأ «ليللاب

 2 اهيف يف واس داهجلل ا يب 9 وسيؤملل

 2 ب دل وَ 0 ا نم نوفاخي مهف يأ هل ةيهارك و هنم اقوا صقجلا

 1 لاتقلا ضرف يأ ٌرمألا ْمّرَع دِإَف كلل نسح يأ ٌفوْم لَو ةَعاَ هربحن ًاأدتبم

 ا 3

 (نيلامكلا ريسفت) .فارصنالا ئيعمب بلقتلا نم ناكم مسا بلقتملا نإف ؛مكفارصنا عضوم «ءارلا حتفب : نتككيسم

 هاور .ةرخآلا يف مكاوثمو ايندلا يف مكبلقتم :5 سابع نبا نعو «ريرح نباو لتاقم نع لقن اذك :خلإ مكاوأم

 ؛ايندم هنوك الإ رهظي ال ةروسلا رخآ ىلإ انه نم :اونمآ نيذلا لوقيو (نيلامكلا ريسفت) .رذنملا نباو ديمح نب دبع
 اهبلغأ ىلع ةيكم اهأب مدقت اميف لوقلا لمحيف ءاك الإ رهظي مل قافنلا كلذكو «ةنيدملاب الإ عرشي مل لاتقلا ذإ

 هللا ةعاط محي ىلوألا ناك يأ :مهل ىلوأف (لمجلا ةيشاح) .اهنم ضعبلا ىلع ةيندم اهنأب لوقلا لمحي اذكو ءاهرثكأو

 :ةداتق نع ريرج نباو قازرلا دبع ىورو «سابع نبا نع ءاطع نع يور اذك ؛ءابلا ئعمم ماللاف ؛هلوسر ةعاطو

 (نيلامكلا ريسفت) .مه ريخ "فورعم لوقو ةعاط" :لاقف :مالكلا عطقنا مث ؛ديعو "مه ىلوأ"

 لوقلاو ءمهل ىلوأ ةعاطلا نأ ئعملاو «ةلمحلا فطع ليبق نم فطعلاو ءفوذحم هربخ نأ نعي :كل نسح يأ
 فطع هنأ ىلع لدي اذهو «ةباحإلاب فورعم لوقو ةعاطلا مه واع :قريقبلا لاقوب ةلسفعا اي قلل ريغ فاورعلا

 "كل" :هلوقو «"فورعم"ل ريسفت :كل نسح يأ (نيلامكلا ريسفت) .لوقلاو ةعاطلا مي قيلي يأ :ةعاطلا ىلع

 لوق" :ىلاعت هلوقل ربح "كل نسح" :هلوق نإ :لاقي نأ نكميو ."لمحلا" نم لوقو ةعاط نم لكب قلعتم

 ."مهل ىلوأف" :ىلاعت هلوقل ربح "ةعاط" :ىلاعت هلوق نوكيو «كل نسح فورعم لوق يأ ؛"فورعم
 يأ "ناكل" :هلوقو «(يواضيبلا ريسفت) .داهجلا ىلع صرحلا يف هللا اوقدص ولف لاتقلا بجوف :رمألا مزع اذإف
 رغصألا داهجلا يف ةباجإلاو قدصلا مزلي امك هنأ ملعاو ؛داهحلا نع دوعقلاو قافنلاو بذكلا نم محل اريخ قدصلا
 قفو ىلع تادهاجملاو تاضايرلاب كلذو «هيلإ رطضا اذإ ربكألا داهجلا يف كلذ مزلي كلذك «ءهيلغ انيعتم ناك اذإ

 فو ؛حورلاو بلقلا مئانغ نم نامرحلا ببس سفنلاو ةعيبطلا تيب يف دوعقلاف الإو ؛ميلسلا لقعلا وأ دشرملا ةراشإ

 (نايبلا حور) .نيقيلاو نامبإلا لصألاو .دوهشلا وهو هنم ريخخ وه ام دوجولا لذب



 لاتقلا ةروس فو نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 َلَهَق ."اذإ" باوج ”ول" ةلمجو جت مه اًريَح َناَكَل ةعاطلاو نامبإلا يف هنآ اوُقَّدَص ول
 نإ مكلعل يأ «باطخلا ىلإ ةبيغلا نع تافتلا هيفوإ ءاهحسفو نيسلا رسب ودم
 اودوعت يأ 2 ْمُكَماَحَرَأ َوُعِطَقُتَو ضزألا ىف أوُدِسْفَ نأ ناميإلا نع متض رعأ يلون

 2 1ك - عد رقي 7 ىف لك معا اخ د 0 0 5 0 اع - 7

 نع ”همصاف هللا ِمُهَنَعَل 6 نودسفملا ياكبتلوا .لتقلاو يغبلا نم ةيلهاجلا| رمأ ىلإ

 نيب 0 د اتا - 5 ماده ا د "ف رز 9 - م 5ع - 5

 اوُدَتْزَأ يذلا َّنِإ .هنومهفي الف (2) آَهّلاَقَقَأ مه بوُلق ْىَلَع لب مأ قحلا نوفرعيف | 58# حل . : +: رع عل #22 0 نك > 9 , :٠.٠

 9 مهل 9 نقأ لوم نظبحلا .ىديلا رقت نتا رقت يره كغ قافنلاب

(1 

 ها هاتوا لما هلال ةئااقلع 6 جانو اتاي عياهجام قلاع ةئئااو 8 يلمملاو ؛ماللاو هحتفبو هلوأ مضب 2: َرْهْل

 لاقو ءهب اوحرص امك «اهلبق اميف اهدعب امل لمع الو ءءافلاب اهارتقا هرضي الو «هيف لماعلا وهو :"اذإ' باوج

 مكنم عقوتي لهف يأ :متيسع لهف (نيلامكلا ريسفت) .اوهرك وأ اوقاض :هريدقتو ,فوذحم فرظلا لماع :يضاقلا
 ضرألا يف اودسفتف «ةيلهاجلا يف هيلع متنك ام ىلإ اودوعت .هماكحأو نآرقلاو :ناميإلا نع متضرعأ .نوقفانملا اهيأ

 مسالا نيب ةضرتعم طرشلاو ىسع ربخ :اودسفت نأ (نيلامكلا ريسفت) .اضعب مهضعب ةلتاقم ءمحرلا عطقو «يغبلاب

 (ريبكلا ريسفتلا) .ماحرألا ةلصو حالصإلاب الإ مكرمأي ال ةَتلَع يبلاو :مكماحرأ اوعطقتو .ربخلاو
 هللا مهنعل نيذلا كىلوأ :لاق هنأك ءاهلبق ام ريرقتل ةيآلا هذهو .اودتهيف هيناعم يف اوركفتي يأ :نآرقلا نوربدتي الفأ

 نوربدتي ال موك كلذ نع ببستف ؛مالسإلا ةقيرط نورصبي الو ةحيصنلا نوعمسي ال مهلعجف «هنع مهدعبأ يأ

 نكل نوربدتي مأ :ىيعملاو ءاهلبق ام ةلصتم :ليقو ةعطقنم 'مأ" نأ ريشي :بولق ىلع لب (يواصلا ةيشاح) .نآرقلا

 ىلع ةلالدلل ؛-بولقلا ىلإ يأ- اهيلإ لافقألا ةفاضإو :اهنافقأ (نيلامكلا ريسفت) .قحلا اهيف لحدي الف «لفقلا اهيلع

 ."دوعسلا ىبأ" نم «ةدوهعملا لاعفألا رئاسل هتسناجم ريغ ءاهل ةبسانم ءاّبو ةصوصخم لافقأ امنأ

 عراضملا ةنز ىلع ءايلا نوكس عمو ءورمع يبأل لوهجما يضاملا ةنز ىلع ءايلا حتف عم ماللا رسكبو يأ :هلوأ مضب
 لدي امك هللا مهلهمأو :نيعملا :ليقو «ينامألاو لامآلا يف مهدم يأ :يلمملاو (نيلامكلا ريسفت) .بوقعيل مولعملا

 يف دمو ءاولهمأ مهفأ :ورمع يبأ ةءارق ىلع ىععملاو ؛"نإ" ربح ىلع فطعلل وأ لاحلل واولاو «بوقعي ةءارق هيلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ناطيشلا ريمض لوعفملا :ليقو ؛-مهل نيعأ- رورحبلاو راجلا ىلإ دنسم لعفلاف .مهرمع



 لاعقلا ةروس مهب نورشعلاو سداسلا ءزججا

 فأل أولاَق ّيْهَن منَأب مهلالضإ يأ 3! .مهل لضملا وهف «ىلاعت هتدارإب ناطيشلا

 ىلع واعملا رمأ رم 1 نب ىف تسنيم نك شمل 4 رك اَم أوهرك ةناداسملا بأ ملا ضقت ست لت نك شاملا .ىأذللا كان ازيا
 هلو لاا هللا ه رهلظأف ها ريس كللق ارلاق ندعم .داهشلا نع ءع سانلا طيبثتو 5 يبلا ةوادع

 و اذإ مهلاح َف يكف ل 0 ( رس عمج ةزمهلا حتفب (2) ٌرهَراَرْسِإ ُمَلْعَي

 نم عماقمب مهروهظ 20 ْمُهَرَبدَأَو مُهَهوَحَو ةكئالملا نم لاح َتوبِرْضَي هكِيللمْل

 ياسا ةماعلا 0 ركل“ ةلاحلا 1 ىلع ٌقاوتلا مدني ؟ديدح

8 ! 

 :راتحملا لغافلا هنأل ؛هللا نم الإ نوكي ال وهو «لاهمإلا هانعم ءالمإلا :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :ناطيشلا

 هنأل ؛هيدي ىلع راج هنأ رابتعاب ناطيشلل كتسأو للا وه ةقيقح يلمملا نأ .باتحاف ؟ناظيشلل يس فيكف

 (يواصلا 7 .لجألا ةعس مهل سوسوي
 نوكي ال لاجآلا دحو لاهمإلاو ءالمإلا :ليق نإف :هلوقب هريغو يزارلا حرص لاؤس نع باوج :خلإ ىلاعت هتدارإب
 نأ :باوجلا لصاحو ؟ناطيشلا وه نوكي ذئتيح ىلمملا نإف ؛ممل ىلمأو :أرق نم ةءارق حصي فكيف هللا نم الإ
 :هناسلو هيدي ىلع كلذ ردق هللا نإ ثيح نم ناطيشلل لغفلا دنسأ امنإو ؛ةقيقحلا .يف هللا وه ىلمملاو لوسملا
 .قونمؤت رمألا رخخآ ف مث «مكتسايرب اوععمتف «ةحسف مكلاجآ يف: :مه لوقيو ؛مهيلع ناطيشلا كلذف

 ىلع نآرقلا لوزنل نيهراكلا دوهيلل "اوهرك نيذلل" :هلوقو «نيقفانملا ئيعي اولاق مهأ ببسب يأ :اولاق مفأب

 مذثآ ىلع جراشلا ىعبم ن هل «درهيلل اولاق نوقفانملا يأ :"كرادلل" قو .ليق امك :نيكرشملل ال لك لل لاو

 :"دوعسلا يبأ" ةرابعو (يواضيبلا ريسفت) .نوقفانملا وأ ءدوهيلا مه لئاقلاو يأ :نيكرشملل يأ .نيكرشملل اولاق
 هللا دنع نم هنأي. مهملع عم 225 هللا لوسرا ىلع تآرفلا لاؤزيل نيهراكلا دوهيلل أ "هللا لزن اه اوهرك ينلل"

 (لمجلا ةيشاح) .ليق امك نيك رشملل ال ؛مهيلع هلوزن يف اعمطو ادسح ؛ىلاعت
 .مهرابدأو (مههوجو امي نوبرضي «ديدحلا نم عماقمت مهحاورأ ضبق كتع مهيتأت باذعلا ةكئالمف يأ :دكوبرضي

 نم اوعنص امت ةعاطلا نع اوجرحو ؛نامبإلا دعب اورفك ثيح ؛ةعاطلاو نامبإلا نم يأ :هيضري امب (يواصلا ةيشاح)

 داس مهفصوب اوفصو «ةعينشلا مهلاوحأ تلصف نيذلا نوقفانملا مه :خلإ نيذلا بسح مأ .دوهيلا عم ةلماعملا

 اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم "نأ"و ,ةعطقنم "مأ"و ؛"مهفاغضأ هللا جرخي نل نأ" :هلوقب مهيلع يعنلا ف دكآ هنوكل

 بسحأ لب يأ «"بسح" ىلوعفم دسم ةداس اهتلضو "نأ"و ءاهربحخ اهزيح يف امو "نأ"و ,فوذحم نأشلا ريمض

 (نيلامجلا ريسفت) .لامتحالا تحت لحدي نأ داكي ال امم كلذ نأ :نيعملو ؛خلإ ضرم مهيولق يف نيذلا



 لاتقلا ةروس موو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ٌءاَشَذ َوَلَو .نينمؤملاو ّيِنلا ىلع مهداقحأ رهظي ج 2١ َمِجَفْضَأ ؛ هلأ جرحت نأ نأ ٌضَرَم

 َرُهَفِرْعَتَلَو مهتمالع َرُهَمِيِسب مُهَتقَرَعلَف يف مالا ترّركو :مهكانفرع هَل
 ,كدنع اوملكت اذإ هانعم يأ ٍلَوَقْلا نحل ىف هباوج اهدعب امو ءفوذحم مسقل واولا

 مكنرتتخن ْمُكَسَوْلبَتَلَو 2 لمع ْمَلعَي هَنَآَو نيملسملا رمأ نيجهت هيف امب اوضّرعي نأب
 هريغو داهجلا يف دييشلاو مكي جواوعتملا روهظ د 2 59 يعاب

 ل وشكل ارفاق قحلا قيرط لآ ليس نع اوُدَصو قع يأ نإ ل ةثالغلا مديت

 يف نيذلا بسحأ لب :قعملاو ءبلقلا يف ةوادعلا كاسمإ وهو ,دقحلا وهو :رسكلاب نغض عمج ناغضأ :مفاغضأ

 ؛"حورلا" نم «نينمؤمللو ٌدتي هللا لوسرل اهزربي ملو «مهداقحأ هللا جرخي نل نأ نينمؤملل ةوادعو دقح مهيولق

 يف هللا ترك ة؟دوعسلا نأ" قو ».(لمملا ةيفاسزب .ةقلتسلا ةمهفرملا :وق نم يأ "8 اللا تورك
 تلعج ولو «ةيملع ةيؤرلا نأ ىلإ ريشي ؛مهايعأب مهفرعتو «تارامأو لئالدب يأ :مهكانف رع .ديكأتلل ؛'مهتفرعلف'

 (نيلامكلا ريسفت) .ىفخي ال امك ؛نيعملا حصو زاج ةيرصب

 دقلو ءمهاميسب مهفرعي ناك «نيقفانملا نم ءيش ةيآلا ةذغه كعب 2ك هللا لوسر ىلع يفح ام : قف نسنأ نع :مهتمالع

 مهنم دحاو لك ىلعو اوحبصأو «ةليل تاذ اومانف «سانلا مهوكشي «نيقفانملا نم ةعست اهيفو تاوزغلا ضعب يف انك

 يف يلاك ول' باوج يف ةلخاد ”مهنفرعتلو' يف ماللاو :مهنفرعتلو ."دوعسلا يبأ' يف امك «"قفانم اذه" بوتكم
 (كرادملا ريسفت) .فودحم مسق باوج يف نونلا عم ةعقاوف "مهنفرعتلو" يف ماللا امأو ,«فوطعملا يف تررك "مهكانيرأل"
 مالكلاب ةيانكلا :يناثلاو .أطخلا ىلإ بارعإلا نع مالكلا فرص :امهدحأ «نيينعم ىلع لاقي :نحللا :لوقلا نحل ىف

 !دمحم اي كنإو :ةيآلا ئععمو ءانه دارملا وهو ءاريقحت هنطابو اميظعت هرهاظ نوكيف «نطابو رهاظ مالكلل نوكي ثيحب

 (يواصلا ةيشاح) .رفك هنطابو ؛مالسإو نامإ هرهاظ يذلا «لوقلا نم كب هنوضرعي اميف نيقفانملا نفرعتل
 دنع قفانم ملكتي ال اذه دعب ناكف ممل ضغبلا نم مهسفنأ يف ام نامتك ىلع نوردقي ال مهنأل يأ :اوضرعي نأب
 نع هتلامإو هبولسأ :لوقلا نحل :يضاقلا لاق .هنطاب داسف ىلع همالك ىوحفب لدتساو «هلوقب هفرع الإ دك يبنلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيروتو ضيرعت ةهج ىلإ حيرصلا ةهج
 .ميثللا :نيجهلاو ؛هتعاضإ ملعلا يفو «هبيعت ام :مالكلا نم مضلاب ةنجهلاو «حيبقتلا :نيجهتلا :نيملسملا رمأ نيج

 . ولبن'و "ملعن"و "مكنوبنل" يهو :ةثالثلا لاعفألا يف (سوماقلا)



 لاتقلا ةروس مه نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 بو جت هلل ادق نل هللا لمس. نس رحيل عه كام طيب ةيللاع
 يف تلزن «اباوث ةرخآلا يف امل نوري الف ءاهوحنو ةقدص نم اهلطبي /2 ْرُهَدَمَعَأ
 هللا أوُعيطأ 1َْوُعَماَد َنيذْلا اًأتَي .ريضنلاو ةظيرق ف وأ ءردب باحصأ نم نيمعطملا

 اع ةدكف 83 قمت 1 ا .الثم يصاعملاب + فلج ادعت هلو لوُسلا اوُكطأَو

 ىلع عضوا رق درتبسي 7 ريل ايلا نأ كللذاو ىءردب موي رافكلل ماعطلا نيمعطملا ف يأ :خلإ نيمعطملا يف

 مهلاو | ع نوقفني اورفك نزل نإ : ىلاعت هلوق ئيعم. ةي ةيآلا هذهو .هبارضأو لهج يبأك هباحصأو هللا لوسر يرجع

 ءاهعمجأب ردب ةوزغل تحرخ اشيرق نأ كلذ ببسو .ةيآلا (©5:لافنألا) كاَهَنوَقِْنْيَسف هللا ليِبَس ْنَع اودّصَيِ
 ةكم نم مهجورخ نيح نم مه رح نم لوأف « شيجلا نومعطي مه ٌواينغأ ناكو «ءبدجو طحق ماع ماعلا ناكو

 عرحبلا وحن ىلإ هنم اولامو «كيدعي ارشع لهس مث ؛نافسعب اعست ناوفص مث ءروزج رشع مهل رحن ءلهج وبأ

 اولكأف برحلا مهلغش مث ءاعست هيلع سيقم رحنو ءارشع ردب ءام ىلع يرتحبلا وبأ رحنو ءاعست ثراحلا رجنو

 (يواصلا ةيشاحإ .مهداوزأ نم

 ةلمحلاب و ؛هلوسر ةعاطو ءهتعاطب نينم ملا رمأ هللا لويس ار مهتفلاخم و رافكلا لااوحلأ 0 :اونما نيذلا اهيأ اي

 .بيثرت نسحأ ىلع نيرفاكلاو قينهوملا ففاضوأ ركذ ىلع تلمعشا ةروبسلا ة

 يصاعملا طب قا ةيهذم ىلع يرشخ زلا جتحا هب ف ءرئابكلاو يصاعملاب : نسسحأسا لاق : يصاعملاب مكلامعأ اولطبت الو

 نمك وهف «رمخ ةعرج برش مث هرمع لوط هللا دبع نم نأ يح «تاعاطلا عيمج طبحت ةدحاو ةريبك نأو «تاعاطلا

 انك :رمع نبا نعو.«ةعمسسلاو ءايرلاب :يبلكلا نعو «قافنلاو كشلاب اولطبت ال : ف5 سابع نبا نع يورف ءىذألاو

 تلزن املف ؛"مكلامعأ اولطبت ال"و تلزن يح ءالوبقم الإ تانسحلا نم ءيش سيل هنأ ىرن - ةباحصلا رشعم -

 :تلزن يح «كله دق انلق ائيش اهنم باضأ نم انيأر اذإ انكف «شحاوفلاو رئابكلا لاقف ءانلامعأ لطبي امو :انلق

 انيأر اذإ انكو «لوقلا نع اتففك .تلزن' املف (48:ءاستلا) كاشي رمل كلذ كود اَم بِفْعيَو هب كَرْشي نأ ُدِفْعي ال هللا نإ

 (ةيلامكالا سقت ضللاذوبراةيق طهنم بسعيرأ قار عالق انف ءاقيب ةهنم يابا اذسأ

 لاقو عةقينح وبأ لاق هبو ؛هتالصو عوطتلا موص لاطبإ مارحت ١ ةيآلا لوم لإ هب وانشأ 4 "لمجلا'" ُِق :الثم يصاعملاب

 ءالؤه هب لطبأ اني يأ . ”دوعسلا نأ" ِفَو . عماوجلا عمج حرش ف فتضملا خيشلا هررق امك «هفالخب يعفاشلا

 ةريبكلاب تاعاطلا طابحإ ىلع ليلد هيف سيلو ءاهوجنو ىذألاو نملاو ايرلاو بجعلاو قافنلاو رفكلا نم ؛مهلامعأ



 لاتقلا ةروس موب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 رفعي نلف رافك مُهَو أوتاَم هك ىدهلا وهو :, فرط ولا ليت شا اراشو ايت َنيَِّلا نإ

 تدب يقل ىلإ اوطاقؤ 'وطضت] يوك اللا .بلقظ بسس يف :هنرن كورك لأ
 واو هنم فذح َنَوَلَعَألآ ُمُثنَأَو مهومتيقل اذإ رافكلا عم حلصلا يأ ءافي سالو تورس

 5 2 مكلتعأ مكصقني كت نّآَو رصنلاو نوعلاب ْمُكَمَم ُهَللآَو نورهاقلا نوبلغألا «لعفلا مال
 هللا وق أو نِإَو يتم كا اهيف لاغتشالا يأ اًيْئَّدَلَأ ةزّيَحْلأ ام .اهاوث يأ

 ةاكزلا لب ءاهعيج مج هجوما عكلتمو لو جرجا بأ ةرخآلا رومأ نم كلذو
 راقعلا نع لطي امك

 لخبل رخو ا اهبلط يف غل مِكِفَحُيَف اخو نإ ثا 1 2 رع ايلف .ًانإيف ١

 ام هلأ ٍليِبَس ىف أوقِفُسِل َتْوَعَدَت ٍءآَلْوتَم اي ْرُثنْأتَه .مالسإلا نيدل ميو ِ:مَسَعْضُأ
 عمك ّّّ رع

 ؛هرفك ىلع تام رفاك لك يف ماع اهمكح نكل ءرافكلا نم ىلتقلا هيف يقلأ ردب يف ريب وه :بيلقلا باحصأ
 مكل نيبت اذإ يأ ءردقم طرش باوج يف تعقو ةحيصف ءافلا :اونق الف ."نايبلا حور" يف هلثمو ؛"لمجلا" نم

 (يواصلا ةيشاح) .اونت الف ةرحآلاو ايندلا يف رفكلا لذو «مالسإلا زع ةيعطقلا ةلالدلاب

 اوعدت ال يأ ءركب يبأو ةزمحل :اهرسكو (كرادملا ريسفت) .حلصلا ىلإ رافكلا اوعدت الو يأ :ملسلا ىلإ اوعدتو
 (نيلامكلا ريسفت) ."اونق" ىلع هفطعل ؛يهنلا مكح يف هلوخدل ؛موزحم "اوعدت" ةملكف «ءادتبا حلصلا ىلإ رافكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مكملظي ال :نذ سابع نبا نعو ؛هقح صقن اذإ ارتو هرتو نم :مكصقني

 وهو بعل اهلك ايندلا نأ متملع دقو «ةرخآلا بلط نع ايندلا مكعنمت فيك نعي ءرورغو لطاب يأ :وهو بعل
 «لآملا يفو لاخلا يف ةعفنم هيف سيلو ناسنإلا لغشي ام :بعللاو «هتعاطو لجو زع هللا ةدابع يف اهنم ناك ام الإ

 (نزاخلا ريسفت) .وهللا وهف هسفن تامهم نع هلغشأ نإو «بعللا وهف ةمهملا هلاغشأل هبنتي ملو ناسنإلا هلمعتسا اذإ مث

 ةيشاح) .اهضعب جارحإب مكرمأي لب ؛ةاكزلا يف مكلومأ عيمج جارخإب مكرمأي ال يأ :مكلاومأ مكلأسي الو

 .هلاصيتسا يأ «براشلا ءافحإ هنمو «ةغلابملا :ءافحإلا :مكفحيف (يواصلا

 'متنأ"و «هيبنتلل "اه" :متنأ اه (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا نيدل مكناغضأ لخبلا رهظي يأ :لخبلا جرخيو
 نيب ةضرتعم ءادنلا ةلمجو «هربخ "نوعدتو" :رسفملا هردق ؛فوذحم ءادنلا فرحو «ىدانم ”ءالوع"و ادعم

 (يواصلا ةيشاح) .ربخلاو أدتبملا



 مك 0 مهم ةيورشعلاو سدانلا عربا

 0 ف

 أوُنوكَي ال رم ؛ مكلني م ولعب يأ ْمُكَرَيَغ اًمْوَق ْلِدَبَتْسَي هتعاط دع لت تاق 5
 .لجو ٌرع هل نيغيطم لب :هتعاط نع ىلوتلا يف ك9 م

 ةيا 0 0 ) وسل

 2غظ111110 ا نإ
 لبقتسملا ف

 ىدعتي يأ :هنعو هيلع لخب (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيلإ دئاع لخبلا ررضو قافنإلا عفن نم الك نإف :لخبي امنإف
 ! :اولوعت نإو (نيلاهكلا روسف) .قدعتسملا نيغ ةلاسسإ ةنأل «يدقعملا كانسفإلا نعم :ةنسطتل ؛؟"نغ"و "ىلغاب

 (ع وقولا يضتقت ةقث ال ةيطرشلاو «مهتبترب مهدعب نم دحأ لصي مل هنأل ؛فيوختلا هنم دوصقملاو «ةباحصلل باطح

 (يواضلا ةيشاح) .لعفلاب لصاح ليدبتلاو ؛نيقفانملل باطخ وأ

 املف ؛ةئام عبس موقلا قاسو «مرحلل ايده ؛ةندب نيعبس 55 قاسو «ةفيلحلا يذ نم ةرمعلاب اومرحأف ءرامتعالل ةكم

 ديري طي هللا لوسر .نأب اهلفأ ربخيل ؛ةكم هو نامفع لسرأ ؛ةلحرم ةكم نيبو اهنيب ؛ةيرق ىهو «ةيبيدحلا اولصو

 نأ ىو ةباحصلا يف سيلبإ عاشأف «مهدنع هوسبح و نامثع بهذ املف ءابرح ادصاق , نكي ملو مارحلا هللا تيب ةرايز

 «بعرلا مهذحأ كلذ نيكرشملا غلب املف ءابرح ةكم نولحدي مأ ىلع هباحصأ ك5 هللا لوسر عيابف «لتق نامثع

 ؛مايأ ةيالث اهيف ميقيو اهلح ديو (لباقلا ماعلا ف يأ نأ ىلع هني هللا لروسار خف حلصلا اوبلطو «نامثع اوقلطأو

 مهتيلست هللا دارأف ؛ةباكلاو نزحلا مهولعي اوعجرو «يدحلا نم هوقاس ام حبذو «قلحلاب كانه هباحصأو وه للحتف

 نيب نافسع مامأ داو وهو ءميمغلا عاركب وهو ؛هعوحر ف اليل رئاس وهو هيلع هللا لزنأف ءمهنع نزحلا باهذإو

 (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .ةروسلا رخآ ىلإ "انيبم احتف كل انحتف انإ" :ةنيدملاو ةكم

 يف تلزن ةيآلا نإ :لاقي امع باوج وهو ءاهوحنو فئاطلاو نينحو ربيحك يأ ءاهريغو ةكم حتفب :انيضق
 ريبعتلا لأب تاحجأف ؟يضاملاب ربع فيكف «ةنماثلا ةنسلا يف الإ حتفت مل ةكمو ءتس ماع ةيبيدحلا نم هعوجر

 ؛ةقيقح ىضاملاب ريبعتلاف ذئنيحو .نيبملا حتفلاب لزألا يف كل انمكح :ئعملاو ؛يلزألا ءاضقلل ةبسنلاب يضاملاب

 اضيأ بيجأو :(59:فهكلا) كر وصلا يف َحِفْئَو : :ريظن «عوقولا ققحتل ؛زاحم يضاملاب ريبعتلا نأب اضيأ بيحأو

 ا ةيشاح) .هريغ يف بصي ىل ام ةيف باضأ ةنآل ؛ةيبيدحلا حلص هب ذارملا نأو عةتقيقح ىلع حتفلا نب



 حتفلاةروسص م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 دن نم ٌمّدَقَت د اَم كداهحي هَ كَل هَ .ارهاظ اني 29 اًيِبُم اًَحَتف كداهجب ةونع

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةمصعل لوؤم وهو «داهجلا 5 كتمأ بغرعل ةةنم اَمَو

 2220511151 1 1 ] (ةيئاغلا ةلعلل ماللاو «بونذلا نم عطاقلا ىلقعلا ليلدلاب مالسلاو

 ءاحلص ةكم تحتفو :"جاهنملا" ةرابعو ءاحلص تحتف اهفأ :يعفاشلا بهذمو ؛ةفينح يبأ بهذم اذه :ةونع

 ءةكم لهأ يأ (١١:حتفلا) 44و ُرفك يذلا كلنا ٌولَول :ىلاعت هلوق هيلع لد امك .ئىب فا ىبلمرلا .لاق

 ؛لاتقلل ابهأتم هلي اهلحد امنإو (؟ 4 :حتفلا) 4ةكم نطي ْمُهْنَع ْمُكَيِديَأَو مكْنَع ْمُهَيِدْيَأ فك يذلا ٌَرُمَّول :هلوقو

 اهلفسأ نأ :"يطيوبلا" يفو .اهوحد لبق نايفس يبأ نيبو هنيب عقو يذلا حلصلل مهضقنو «مهردغ نم افوح
 رابخألا عمتجت اذهيو هل مكحلا راصف هتهج نم ٌدُْي لخدو ءاحلص هو ريبزلا هحتف اهالعأو «ةونع دلاخ هحتف

 (لمجلا ا .ضراعتلا اهرهاظ يلا
 ءصخشلل نوكت ةرفغملاو هللا نم ئشان حتفلا نإ :لاقي امع باوج وهو ."ةكم حتفب" :هلوقب قلعتم :كداهجب
 هللا نم ناك نإو حتفلا نأب باجأف ؟صخشلا نم نوكي ام ىلع بترتت نأ نأشلا انثإو ؟ةيلغ بترتتك شيكف

 (يواصلا ةيشاح) .رابتعالا اذهبي ةرفغملا حتفلا ىلع بترتي هنأ حصف «داهجلا وهو يبنلا لعف ىلع بترت هنكل

 يامل ريسفت) .مزاللا "نابأ" نم هنأ ديري :انيب
 هللا كل رفغيل ؛رفغتساف انيبم احتف كل انحتف انإ :ريدقتلاو ؛ةرفغملل ببسب سيل حتفلا : ليق :خلإ هللا كل رفغيل

 حتف نوكي نأ زوجيو «(7:رصنلا) ُهْدِفْغَتْساَو َكّبَر ٍدْمَحِب ْحّبَسْفط :هلوق ىلإ ُحْنملاَو ِهَّللا ُرْصَن َءاَج اًذِإ» :هلثمو
 نأ :اهنم «ةريثك ةبوجأب اضيأ يزارلا باجأو ."كرادملا" نم «نارفغلل اببسو ودعلل داهج هنإ ثيح نم ةكم
 اجح هلعجا مهللا :جحلا يف لاق ثيح 06 يبنلا ءاعد ىلإ ىرت الأ «ةرفغملا لصحت جحلاب مث ,جحلا لصحي حتفلاب

 باودلا ؛انلق ؟هل رفغي اذامف «بنذ وو ىببلل نكي مل :"ريبكلا" ف اضيأو ءاروفغم ابنذو ءاروكشم ايعسو ءاروربم

 .ءايبنألا ىلع ةزئاج اهنإف ؛رئاغصلا :اهفلاثو .لضفألا كرت دارملا :اهيناثو .نينمؤملا بنذ دارملا :اهدحأ هوجو نم

 ؛لوؤم هلي هل بنذلا دانسإ نأ يأ :لوؤم وهو (نيلامكلا ريسفت) .هيلع ةرفغملا بيترت نم اوملع امل :لإ بغرتل

 هنيب ةلاحالا نارفغلاب دارملا نأب وأ «"نييرقملا تائيس راريألا تانسح" باب نم وه وأ «كتمأ بونذ دارملا نأب امإ

 قئاللاف «هباذعو بنذلا نيب وأ ؛«بنذلاو دبعلا نيب امإ رتسلاو ءرتسلا وه رفغلا نأل ؛هنم ردصت الف «بونذلا نيبو

 دارملا :ليقف «مالكلا ملع يف نيب امك :ءايبنألا ةمصعل (ارصتخم يواصلا ةيشاح) .يناثلا ممألابو «لوألا ءايبنألاب

 مدآ كيوبأ بنذ وه "مدقت ام" ضعب نعو «نيبرقملا تافيس راربألا تانسح نإف ؛ظيلغتلل ىلوألا كرت بنذلاب

 ةلع تسيلو «لعفلا رخآ ىلع ةبترتملا يهو يأ :ةيئاغلا ةلعلل (نيلامكلا ريسفت) .كتمأ بونذ "رأت ام"و ءءاوحو
 (يواصلا ةيشاح) .ماكحألاو لاعفألا يف ىلاعت هللا ىلع ضارغألا ةلاحتسال ؛ةثعاب



 حفلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 هب َكَيِدَبَبَو َكِيَلَع هماعنإ .ُهَتَمَعَن روكذملا حتفلاب ّمَتُيَو ببس ال ببسم اهوخدمف

 اَرصَن هب هللا كَّرصَنَيَو .مالسإلا نيد وهو «هيلع كتبثي 22: ] اميقتشك اقيرط 118

 ِبوُلُق ىف ةنينأمطلا ةتيككّسلا َلّرنَأ يذلا وه .هعم لذ ال ٌرع اذ ارضن م 2 اًريِزَع

 ءامب اونمآ اهنم ةدحاو لزن املك ,نيدلا عئارشب جيدَمي] عم اًمدَميِإ أَوُداَدْرَمِل َنيِيِمْؤُمْلا

 هنأ َناكَو لعفل مكريغب هنيد رصن دارأ ولف ضَرَألاَو ِتَوَمَّسلَآ ُدوُنُج ِهَّنَو داهجا اهنمو

 قلعتم َلِحَدْيَل .كلذب افصتم لزي مل يأ ءهعنص يف /) اًميكَح هقلخب اًميِلَع
 َنيِدِلَخ ركج لآ حن نب ىرُجت ٍتسّنَج ٍتَسِمؤُمْلآَو َنيِيِمْؤُمْلا داهجلاب رمأ يأ ءفوذحم

 و (2) اَميِظَع روف هلا َدنِع َكِلَذ َناكو ماكي ٌمُهْنَع رفكحيَو اف

 0 2” 1 ] ]1 2-1111 < اعلا تنكر شملاو نيكرشمل كاويمقهننلاو

 يف ررقم وه امك ءكلذك تسيل ةرفغملاو ءرهظلا بوجول لاوزلاك «هيلإ مكحلا فاضي ام :ببسلا :ببس ال
 "ليعف" نأ :هباوج حيضوتو ءرصنلل ال روضنملل فصو زيزعلا نإ :لاقي امع باوج :زع اذ (لمجلا ةيشاح) .هلحم
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهنيقي ىلإ امضنم ائيقي يأ :انامبإ اودازيل (يواصلا ةيشاح) .زعلل ابوسنم ارصن يأ «ةبسن ةغيص

 (لمجلا ةيشاح) .هلوسرو هللاب يأ ءفوذحت "مهفاعإ عما :هل وق قلعتمو : انام بف قلعتم :نيدلا عئارشب

 ءداهجلاو جحلا مث ةاكزلاو ةالصلا مث ,ديحوتلا دلي يبلا هب مهاتأ ام لوأ نأ :ف سابع نبا نع :لزن املك

 نأ ةداهشب هلوسر هللا ثعب :يىذذ سابع نبا لاق :خا اهنم ةدحاو (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهاعإ عم انامإ اودادزاف

 ع يشب اورمأ اياك «مهنيد مش لمكأ وح جحلا م :مايصلا م ةاكزلاو ةالصلا مهداز هوفدص املف عهللا الإ هل ؟ي

 ذلا :داهجا (نيلامكلا ريسفت) .صضقني الو ديزي ال كاإلا لإ ع ةيدي رتاملا دنع ررهت ام اج - ةيآلا دري الف

 (نيلامكلا ري ريسفت) .هلبق ام مثالي اذهو بونذلا ةرفغمل ابيض راض

 كب لعفي ام .هّللا نيب دقو ءائيره ائينه :اولاق 00 هللا كل رفغيل" اعل د امل اروع ع "حيحصلا" 2 1 لخديل

 الو «"انحتف انإ" ل ةلع اضيأ هنأ رهاظلاف اذه ىلعو ."اميظع ازوف" :هلوق ىلإ "لخديل" :تلزنف ؟انب لعقي اذامف

 قلعتم هنآب هريغ هنع رذتعاو يردك ام ردشقف ءرسفملا هنع لدع دحاو لماعب رج قرح قى : نم. هيلتغ ةري ناك

 (نيلامكلا ريسفت) . نونا محب قلعتم وأ : 1 وفاقوي ب الل وأ هقلعت دعب "انحف انإ" :هل وقب



 عملا ةررس >< ظ ١ نورشعلاو سداسلا ءزجا

 انسخ ضبا كااريش عةيالغلا عضاوملا يف اهمضو نيسلا حتفي ِءْوَّسلا_ىرظ هللا

 ٌدَعَأَو مهدعبأ َرُهْتَعَلَوَمِيَلَع هللا َبِضْعَو باذعلاو لاقلاب سلا راد ميل نينمؤملاو

 ًريِزَع هللا َناكَو ضزألاو ِتوَمَسْل ٌدوُنِج هلو ٠ .ًاعجرم ( هو اريِصَم َتْءآَسَو ةوجرلا

 ىلع اًدِهنَس كَاَتلَسَرَأ انإ .كلذب افضتم لزي مل يأ .هعنص ف جو اًميكَح هكلم يف
 لمع نم- اهيف افوخم ارذنم مج 6-0 2 ًاريذتَو ةنجلااب ايندلا يف مهل رِشَبُمَو ةمايقلا ق كلم

 0 ةداعب ةياللغلا يو هيف ءاتلاو ءايلاب -ِهلوُسَرَو هّللاب أونِمؤَتَل .رايلاب -اءوس

 موحبستو هورقوتو ةورزعت يأ دكا نا“ ورمع يبأل

 هلوسرو هلل تيوب ,هومظعت ور ةيناقوفلا عم نيءازب ئرقفو (ةورصنب

 ةعيب َكَنوُعِياَبُي تريذلا نإ .يشعلاو ةادغلاب 7: ًاليِصأَو رسل هللا يأ ٌةوخَمَو

 يف حراشلا هيلإ راشأ امك «مذلا هانعم :حتفلاو ءرشلاو ةميزهلاو باذعلا هانعم :مضلاف :اهمضو نيسلا حتفب

 قبس اذهو ؛"ءوسلا نظ متننظو" :هلوق ثلاثلاو نيذه يأ "ةثالثلا عضاوملا يف" :هلوقو (يحركلا ريسفت) .ريرقتلا

 قافتاب حتفلا الإ امهيف سيل ثلاثلاو لوألا عضوملا ذإ ؛يناثلا عضوملا يف لوقي نأ هباوصو «حراشلا نم ملق
 ةثداحلا يف تلمعتسا مث ءزكرملاب طيحملا طخلا نع ةرابع :لصألا يف ةرئادلا :ءوسلا ةرئاد (لمجلا ةيشاحإ .ةعبسلا

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع تعقو نم. ةطيخا
 :يرشخمزلا لاق .مهاطختي ال مهيلع رئادو مهي قئاح وهف «نينمؤملاب هنوصبرتيو هنونظي ام يأ :باذعلاو لذلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .افوطخسيو اهومذي ىلا ةرئادلا :حتفلاب ءوسلا ةرئادو امهريغو ءامدلاو ؛كالهلا ءوسلا

 هنمو «هاذأ نع مهعتمو «هءادعأ هنع در دق الحر رصن نم نأكف «درلاو عنملا :ريزعتلا لصأ :"ةياهنلا" يف :هورصني
 .ةيناقوفلا عم نيتمجعملا نييازلاب "هوززعت" :ذاشلا يف ئرقو .بنذلا ةدواعم نع عنمي هنأل ؛دحلا نود بيدأتل ؛ريزعتلا

 :يوغبلا لاق .هنيد ةرصن هللا ريزعتب دارملاو ءامهنم الك اومظعتو اورصنت يأ :هلوسرو هلل امهريمضو (نيلامكلا ريسفت)
 لعجب رئامضلا قرف نمو هلل اهلك رئامضلا :يرشخمزلا لاق .فقو انههو دي يبنلا ىلإ ناتعجار نانتيانكلا ناتاهو

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنم لك ىلإ ريمضلا داعأف ؛نيلوقلا نيب عمج فنصملاو ؛دعبأ دقف 505 يبنلل نيلوألا
 (نيلامكلا ريسفت) .نيتقولا كنيت هوحبس وأ هللا ناحبس :اولوق ئعملا وأ «عبرألا ةالصلا يشعلاب دارملا :يشعلاو

 ١(. 86: حتفلا) © كَئوعياَبي ذا نينمو ملا نع هللا قي دقل# :اهيف ىلاعت هلوقل ؛كلذب تيم :ناوضرلا ةعيب



 حتفلا ةروس 0 م ظ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 لك يبلا امب اوعياب يتلا ٍ+ِدَيَأَقَوَق لأ ُدَي هللا ٌعاطَأ دقف َلوُسَدلا عِطُي ْنَمِل :وحن وه
 ُتْحَياَمَنِإَف ةعيبلا ضقن َتَكَن نَمَف اهيلع مهيزاجيف ؛مهتعيابم ىلع علطم ىلاعت وه يأ
 نونو ءايلب تمس لآ هع هع امي ذأ نو هيت لع قخ دهن لاو عبو
 نيذلا يأ ,ةنيدملا لوح بارغألا ع ّنِم + .قاقملا كَل ل ظ 5 اميظَْع رع

 شيرق ضّرعت نم افوخ ةكم ىلإ كعم اوحرخيل ؛مهتبلط او

 َرِفْغَتْساَف كعم جورخلا نع اَنوَُهَأَو الوم اََتَلَعَس 0 تعجر اذإ «ةيبيدحلا ماع كل

 و كسل مهيب َنوُلوُكَي ؛مهل ابذكم ىلاعت لاق «كعم جورخلا كرت نم هللا "ل

 هدقعك لوسرلا عم قايم لا دقع ىئعملا اعإو ءماسجألا تافص نعو «ح راوجلا نع هرنم ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ : وحن وه

 .هريغو "كل رادملا" ُّق ح رص امك ءامهنيب ت وافقت ريغ نه هللا عم

 بحاص لاقو ."مهيديأ قوف" ريخلا نم مهدعو امل ءافولاب "هللا دي" :سابع نبا لاق :هلإ 225 يبنلا امي اوعياب يتلا
 نيعيابملا يديأ ولعت ىلا هللا لوسر دي نأ ديري «ليجبتلا ةقيرط ىلع اديكأت هدكأ "هللا نوعيابي اهنإ" :لاق امل :"فاشكلا"

 نم هللا عم هدقعك' لوسرلا عم قائيملا دقع نأ ريرغت : عملا نأو ؛ماسجألا تافصو ؛حراوجلا نع هزنه هللاو هللا دي يه

 عم ةليبخت ةراعتسا ديلاو «عيابلاب هل اهيبشت ؛ةيانكلاب ةراعتسا ةلالحلا مسا يف لعج :يكاكسلا لاقو .امهنيب توافت ريغ

 (كرادملا ريسفت) .صفح ةءارق ءاملا مضب :هللا هيلع (نيلامكلا ريسفت) .سانلا يديأ عم ركذل ةلكاشملا ةدايز

 عجشأو ملسأو ةنيهجو ةنيزهو رافع بتاوغإ :مهو ةيبيدحلا ع اوفلح نيدلا مه و نوفلخملا كل لوقيس

 لهأو بارعألا نم ةنيدملا لوح نم رفنتسا ارمتعم ةيبيدحلا ماع ةكم ىلإ ريسملا دارأ نيح يتلءع هنأ كلذو .لئدلاو

 هعم قاسو 95 وه مرحأو «تيبلا نع هودصي وأ «برحب هل اوضرعي نأ شيرق نم ارذح ؛هعم اوجرخيل ؛يداوبلا
 اولتقو ةنيدملاب هراد رقع يف هوزغ موق ىلإ بهذي :اولاقو بارعألا نم ريثك لقاشتف ءابرح ديري ال هنأ ملعيل ؛يدهلا

 وأ «بارعألا نم لاح :ةئيدملا لوح (كرادملا ريسفت) .ةتيدملا ىلإ بلقني الف ءكلهي هنأ اونظو «مهلتاقيف هباحصأ

 (لمجلا ةيشاح) .ةنيدملا لوح نيميقملاو نيلزانلاو نينئاكلا وأ نينئاك يأ مه ةفص

 عابستلا يأ :انولهأو .ةيبيدحلا نم هللا لوسر اي تعجر اذإ كل لوقيس يأ 2'لوقس ل فرظ اهنم تعجر اذ

 يف طيرفتلاو لاملا عايض نع تيف دق تنأو :مهي موقي نم انل نكي مل هنأل ؛اوعاضل مهانكرت ول انإف ؛نايبصلاو

 (يواصلا ةيشاح) .لايعلا



 حتفلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ”]ق مهارذتعا يف نوبذاك 55 !؟ يع هلبق امو رافغتسالا بلط نم يأ

 اَرْص َمُكَب َداَرَأ ْنِإ فيش هللا ترج مكل كالمي .دنحأ الا ينأ +ىفنلا نعم .ماهفتسا نّمَق

 لزي مل يأ مه اًريبَح َنوُلَمْعَت اّمب ُهّللأ ناك لَب اًمَفَت فَ ركب َداَرَأ وأ اهمضو داضلا حتفب

 َبلَقْنَي نأ نأ ُمدََظ رخآ ىلإ ضرغ نم لاقتنالل نيعضوملا يف َلَب .كلذب ًافصتم

 َنولَصأَتسُي مههَأ يأ كبولق ىف كلا < و اَدَبَأ :ويمأ 0 نوم ؤملاو لوسرلا

 ,رئاب 9-5 4 ادع :هيرهحي هريغو اذه ندا خرتتاو دوعجري الف لاغلب

 7000 500 ضزألاو بومشلا كل هَلِلَو - .ةديدش اران مَ © اريِعَس

 تس لا ا رك اا اقسم لزي مل يأ جي 53007

 2111111 ]1]1]1]111]آ1ذآ]1]آ]1]1]1] 7# ٠..... َمْياَعَم '_]إ ْرثقْلَطنآ اَذإ نوروكذملا

 .رض وأ عفن نم هب ىضقيو ؛هؤاشي ام يأ ؛هتئيشف نه يأ هللا نم مكلحأل ردقي نمف يأ :كلمي نمف لق

 (لمجلا ةيشاح) .اذه نع زاحم مظنلا يف امف :هئاضقو هتئيشم نم مكعنع نمف أ (دوغسلا يبأ رييسفلاو

 (يواضيبلا ريسفت) .فلختلا ىلع ةبوقعو ؛لهألاو لاملا يف للخو ةميزهو لتقك ءمكرضي ام يأ :ارض مكب دارأ نإ
 راذتعالاو «فلختلا نم مهامعأ ءازجب مهداعيإ 51 مهرادتعا ِِق مهبيذكت نع برضأف يأ :ضرغ نم لاقتنالال

 درلا ف يقرتلا ليبس ىلع اذهو «فلختلا ىلع مهلمح انم كايب ىلا مهراذتعا نالطب نايب نع بقرضأ مث «لطابلا

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع

 نينم ملا ةراقح و «نيكرشملا ةمظع مهداقتعا كلذ مهنظ ببسو («ةنيدملا ىلإ عجري 2 يأ :لوسرلا بلقشني نل نأ

 .كله ”ءيشلا راب" نم دوعو دئاعك :رئاب عمج (يواصلا ةيشاح) .لجر ةلكأ الإ شيرق يف مه ام :اولاق ىح
 :هلوقو «هتيفيكل نيبمو ؛مهراوبل ررقم .ىلاعت هتهحج نم أدتبم مالك :خا نمؤي , نمو (نيلامكلا ريسفت)

 رفاك وهف هلوسرو هللاب نامبإلا نيب عمجي مل نم نأب 3 ؛رهاظلاب ىتأ امنإو ءرامضإلل ماقملا "نيرفاكلل"

 ماقم مئاق رهاظلاو ؛ةلوصوم وأ ةيطرش "نم"و (دوعسلا يبأ ريسفت) .ليوهتلل ؛"ريعس" ريكنتو «ريعسلل بجوتسم
 (لمجلا ةيشاح) .مهل اندتعا انإف يأ «نيريدقتلا نم لك ىلع دئاعلا



 نأ كلذب تروُديِرُي اهنم ذحأنل كميت انوكرتا اَنوُرَذ اًهوُدُخأَعِل رييخ ادب يب
 لهأ ربيخ مئانغب هديعاوم يأ ,ماللا رسكب "هلل ملك" :ةءارق يفو دلل م 3 ا

 َنوُلوُقُيَسَف اندوع لبق يأ ُْبَق نم ُهَللأ تاق ْمُكِلَدَك اَنوُحَََت نأ ل ةصاخ ةيبيدحلا
 نم َنوُهَفْفَي ل اوُبأع لي كللال سلقف ءيئانغلا نم مكعم .بيضتا نأ اككوُدَسَحَت كب
 ىلإ َنْوَعَدَتَس ارابتحخا نيروك ملا باّرغألا ّنِم َنيِفَّلَحُملِل لق . هنم "2: اليلق الإ نيدلا

 "ا رايتحخا" ةحخخسل لو

 مئاغملا نم اوبيصي مل و «لاتق ريغ نم حلص ىلع ةيبيدحلا نم اوفرصنا امل نينمؤملا نأ كلذو :خإ ربيخ مناغم يه

 ثيح ةكم لهأ مئانغ نع اضوع ؛ةصاخ ةيبيدحلا دهش نمل اهفاغم لعجو «ربيخ حتف لجو زع هللا مهدعو ءائيش
 .اهلهأ لاتق مكعم دهشنو ؛ربيخ ىلإ :مكعبتن انورذ (نزاخلا ريسفت) .ائيش مهنم اوبيصي ملو ,مهنع اوفرصنا
 هللا مالكل ريسفت ,مهريغ هيف مهك راشي ال ؛ةصاخ ةيبيدحلا لهأل :رييخ مئانغب ةديعاوم (دوعسلا يأ ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .ادحأ مهنم رسي ال نأ هيبنل هللا رمأ يه :لتاقم لاقو

 مث ءعبس ةنس نم مرحملا لئاوأو «هتيقب ةنيدملاب ماقأ تمم ةنس نم ةجحلا يذ يف ةيبيدحلا نم عجر امل هني هنإف :ةصاخ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىلاعت هللا هرمأ ام بسح مهي اهصخف «ةريثك الاومأ منغو ءاهحتفف «ةيبيدحلا دهش نمي ربيخ ازغ

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغ نود ةيبيدحلا دهش نمل ربيخ ةمينغ نأ ةنيدملا ىلإ ةكم نم انفارصنا لبق يأ :اندوع لبق يأ

 .هكابغلا قف كتر اشتم ىلع ايا معكم دع وه لب ةىلاعت هللا نم امكَح ىهتلا انه سيلف يأ :انتودسخحت لب

 ؛مهوعبتي ال نأ هللا مكح نوكي نأ مهنم در هانعم لوألا بارضإلا نأ ىلإ كلذب راشأ :نيدلا نم (يواصلا ةيشاح)

 ةلقو يوب سوال ىلإ نينمؤملا ىلإ دسحلا ةفاضإب مهفصو نع بارضإ يناثلاو ءدسحلا تابنإو

 (يواصلا ةيشاح) .مهفلا

 نمز يف نيملسملا نيبو مهنيب برحلا تعقو اميو ءافاكس يأ «ةماميلا باحصأ باذكلا ةمليسم موق :ةفينح ونب مه لبق

 هيودرم نبا هاورو ؛ءنسحلا نع ريرج نبا هاور ؛مورلاو سراف :ليقو ؛يرهزلا نع يناربطلا هجرخأ اذك هج ركب يبأ

 مه يعادلاو يأ :مورلاو سراف ليقو (نيلامكلا ريسفت) .سراف مه :ريرج نبا هاور امك هنعو .ن#د سابع نبا نع

 (يواصلا ةيشاح) .ةثي هللا لوسر محل يعادلاو «نينح موي نافطغو نزاوه يف كلذ نإ :ليقو «باطخلا نب رمع



 | 2100 حففلا ةروس مكه نورشعلاو سداسلا عزجلا
 ىلإ أوُعيِطُن نِإَف نولتاقت الف َنوُمِلَسُي مهّوأ ىعملا يف اهيلإ وعدملا يه ؛ةردقم لاح كا را س ج0 و مل ل او لا 5 5 ظ 07

 2 2ع رش تا ع رج و اك عب نع اا 0 ساد 4 موو د ع كس سو ع
 ؛ اَميِلأ اًَباَدَع :حَبْذَعي لبق نِم متيلوت امك اَولَوَنَت نِإَو انَسَح اًرجا هللا مكتؤي مهاتق

 . الام ردو هع د8 همم ماو # هد رت هد , يدعم وك هع ىف 9 عع
 يف جرح ضيرملا ىلع الو جرح جرعالا ىلع الو جرح ىَمَعَألا لَع سيل .املؤم

 هبت ني ىِرْجَت تنجم نونلاو ءايسلاب ُهلِحَدُي مُلوُسَرَو هنآ عِطْي نَمَو داهجلا كرت
 نع ُهَّللا ََصِضَر َدقل (2) اميلأ اَباَذَع نونلاو ءايلاب هّبذعي لَوَتَي نَمَو يلا 2 الا تت د ب اا دع ناخب ا نييك 510 ظ 2 55 1ك

 ةئام ثاالثو فلأ مهو ,ةرمس يه ة ةَرَجشلا تحت ةيبيدحلاب 3كَدَتوُعياَبي ذإ تت: وييبؤملا

 ةاداألا 7 1

 .مهلاتق ىلإ نوعدتس عملا نإف ؛عملا يف اهيلإ وعدملا لاحلا يأ يهو ؛ةوعدلل انراقم نوكي ال لاتقلا نأل :ةردقم لاح
 نونلا تابثإب هعفر ىلع ةماعلا :"نيمسلا" ةرابعو .ةفنأتسم ةلمجلا نأ ىلإ ريدقتلا اذه راشأ :نوملسي مه وأ

 نإف ؛ةيزجلا دقعب ولو «نوداقني "نوملسي" ئععمو .نوملسي مه وأ يأ فانيتسالا ىلع وأ ؛"مفولتاقت" ىلع افطع
 لاق امل تلزن :جرح ىمعألا ىلع سيل (لمجلا ةيشاح) .ةيزحلاب رقي امهنم لكو ءسوحب سرافو ىراصن مورلا
 (يواصلا ةيشاح) ."... اولوتت نإو" :ىللاعت هلوق اوعمس نيح هللا لوسر اي انب فيك :ةفآلاو ةهاعلاو ةنامزلا لهأ
 ءرفلا الو ركلا هنكمي ال ىمعألا نأل ؛كلذو ةرهاظ راذعأ هذهو ؛داهجلا نع فلختلا يف يأ :داهجلا كرت يف
 قوعت ىلا هلاغشأو هحلاصم يضقي نأ هبحاص نكمي ال يذلا رقفلا راذعألا هذه لثمو ؛«ضيرملاو جرعألا كلذكو

 (يواصلا ةيشاح) .هنكمي ام. لك ىلع بجو الإو ءودعلا أجفي مل ام اذه لكو «داهجلا نع
 ف نامثع ثعب هو هنأ يور :هللا يضر دقل (نيلامكلا ريسفت) .رماع نباو عفانل نونلاو ءرثكألل ءايلاب :هلخدي

 :موقلا زجاتن ىح حربن ال :نُك يبلا لاقف «لتق دق نامثع نأ لك يبلا غلبف «شيرق هسبتحاف ؛حلصلل شيرق ىلإ
 ةئام رشع عبرأ :رثكأ وأ «فوأ يبأ نبا نع ناخيشلا هاور «ةئام ثالثو فلأ مهو هوعيابف «ةعيبلا ىلإ مهاعدو

 (نيلامكلا ريسفت) .رباج نع يراحبلا هاور «ةئام رشع سمخو
 ءارحصلا يف هاضعلا رحش نم ماظع رجش :رسكلاب حالطو حلطو حلطلا ةرجش :ميملا مضو "5 :ةرم# يه
 ف حلطلا نم دارملا | نأ ىلع ةيرسقفملا روهمع- :تلق علطلا يف ةغل اضيأ حلطلاو : "لمجلا" قد ةحلط ةدحاولاو

 نأ كلذ يف ةمكحلاو «تيفحأ ةرجشلا نأ :ان5# رمع نبا نع حيحصلا فو :'بهاوملا حرش" قو .زوملا نارقلا
 .امل لاهجللا ميظعت نمأ امل تيقب ولف «ريخلا نم اهتحت عقو امل ؛امب ناتتفالا لصحي ال



 حتفلا ةروس ظ 6-2 > نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 يول ىف اَم لا ع تول يات ءاورفي 9 نأو ءاشيرف ا نأ ىلع مهعياب مت

 لعب ربيخ حتف وه ) اًبيرَق احمق حُهَبتَأَو جيرلع يتلا لوف قدصلاو ءافولا نم

 2 يلو ريع هَل 29 ربيخس نم انضنسس .ةيبيدحلا نم مهفارصنا

 م ويلا ىل ِ! اقل ا دبع نم

 مكب 0 (متح رخ يب ميراج يعمل ربيح ةمينغ . هذه َحْكَل

 5271 سقم ىلع قطع «ةلجعملا يأ َنوكَتِلَو بعرلا مميولق يف هللا فذدقف ,دوهيلا
 :ليق ةمينغلا ي

 ثعب «ةيبيدحلاب لزن نيح هي ىبلا نأ اهتضقو ."سوماقلا" يف امك «زحانتلاك ةلئاقملا :ةزجانملا :اوزجاني نأ ىلع
 نإ :لاقف هثعبيل ؛رمعب اعد عجر املف ءشيباحألا هعنمف هب اومهف ؛ةكم لهأ ىلإ الوسر يعازخلا ةيمأ نب ساوج

 ءاج اغعإو «برحي تأي مل هنأ مهربخف «نافع نب نامثع ثعبف «مهايإ وادع نم فرع امل «يسفن ىلع مهفاحأ

 ؛موقلا زجاتن نيح حربن ال :5ك5 هللا لوسر لاقف «هولتق مفأب فجرأف ؛مهدنع سبتحاو هورقوف :تيبلل ارئاز
 . "كرادملا" يف اذك ءاورفي الو اشيرق اوزحجاني نأ ىلع هوعيابف «ةعيبلا ىلإ سانلا اعدو

 :عوكألا نب ةملس نع يراخبلا هاور ءتوملا ىلع وأ ءرفن ال نأ ىلع هانعياب :رباج نع ملسم ىور :اورفي ال نأو
 رارفلا مدع ىلع هعياب نم مهنمو ؛حتفي وأ تنوي تح مهلتاقن يأ «توملا ىلع هعياب نم مهنم نإف ؛ضراعت الو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةرجهملا نم ةعباسلا ةنسلا ف :ربيخ حتف وه (نيلامكلا ريسفت) .دحاو دوصقملاو «ةلتاقملا دنع

 نات ريسفت) .كلذ ىلع اوقفتاو ظ5 ةمركع نع ديمح نب دبع ىور اذك رهشأ ةتسب :ةيبيدحلا نم

 (يواصلا ةيشاح) .ةيبيدحلا لهأل وهو «نانتمالا ماقم يف مهفيرشتل ؛باطخلا ىلإ تافتلالا :هللا مكدعو

 "وكل لحجعف" :هلوق :لوقي نأ ةيبيدحلا نم هعوجر يف اهلك تلزن ةروسلا نأ نم مدقت ام ىضتقم :ربيخ ةمينغ

 (يواصلا ةيشاح) .بيغلاب رابخإلا نمو ؛هعوقو ققحتل ؛لبقتسملا نع يضام اب ريبعتلا نم هذه
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيبيدحلا حلص :ليقو «نورسفملا هيلعو «ةداتقو دهاحم نع ريرج نبا هاور اذك :ربيخ ةمينغ

 .ةيآلا يف فاضم ريدقتل هب ريشيو ؛"مكنع" :هلوق نم لدب رورجنلاو راجلا اذهو ءمكلايع نع يأ :مكلايع يف

 وه اذهو «نافطغو دسأ ٍنب نم مهؤافلحو ربيخ لهأ :سانلاب دارملاو «ةيبيدحلا ىلإ يأ ١
 مل

 متجرخ امل :هلوقو
 لوقب دارملا ناك نافطغو اسأ ولب سانلاب ديرأ نإو ؛ربيخن دوهي يأ دوهيلا مك تيممو :حراشلا لوقب م6 سسانملا

 ؛نافطغو دسأ ونب مهب تمه :ليقو :دوهيلا محمي تم*هو (لمجلا ةيشاح) .ربيخ ىلإ يأ 'متجرح امل" :حراشلا
 (نيلامكلا ريسفت) .حلصلاب شيرق يديأ فك :ليقو «مهنع هللا فكف «ةنيدملاب نيملسملا لايع ىلع اوريغيل



 حعفلا ةروس ضنا حاحا سداسلا ءزجلا

 عض د ث

 راع ببي. 49 ط5 "اغا تس 9 هيلإ ماي ضيوفتو ؛هيلع

 (2) اريدق ءّىش لك ىلع هللا ناو مكل نوكَتَس اهكأ ملع [يهَللا طاَحأ َدَ دق مورلاو سراف نم

 رك * تت ياه نر دج # مهو ” 0 رع تا 2 ىو 1 5 ع
 رودجت ال مث رببدالا اولول ةيبيدحلاب اورقك يذلا ُمُكَلََق ْوَلَو .كلذب افرض لاي , يا

 ةرامأ يأ :ن نينمؤملل ةيآ .ةيأ نوكتاو اوركسشمل دع ردنا ينل سا قع لقا يع ا :ةوركشتل يأ

 ةكم حتفو ؛مئانغلا نم رك ام «عةيبيدحلا نم ع وجرلا دنع مهايإ مهدعو ِِق ع لوسرلا قدص اكب نوفرعي

 نم لصاحلا نأل ؛ركذ امب ميقتسملا طارصلا رسف :لكوتلا قيرط يأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .مارحلا دجسملا لوحدو

 (يواصلا ةيشاح) .هلبق لصاح ىدهلا لصأ نألو ؛كلذ الإ سيل فكلا

 "امي هللا طاحأ دق"و ءاهتفص "اهيلع اوردقت مل"و «ءادتبالاب ةعوفرم نوكت نأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف زوجي :ىرخأو

 لعفب ةبوصنم نوكت نأ :ثلاثلا .اهيلع اوردقت مل ىرحأ مثو يأ ءاهلبق ردقم فوذحم ربخلا نأ :يناثلا .اهربخ

 :عبارلا .ىرخأ هللا ىضقو يأ ءامي هللا طاحأ دق :وهو ءرخأتملا نيعم نم لعفلا ردقيف ءريسفتلا ةطيرش ىلع رمضم

 مكاتأو وأ يطرأ مكدعوو يأ «قايسلا ةلالدل لب ريسفتلا ةطيرش ىلع 2 رمصم لعفب ةبوصنم نوكت نأ

 دعب رورجملا فو .يرشخمزلا هركذ ؛"بر" واو واولا نوكتو «ةردقم "بر"ب ةرورجمب نوكت نأ :سماخلا .ىرخأ
 ةراج "بر" تأت ملو :لاق خيشلا نأ الإ ءواولا سفنب وأ ةرمضم "بر"ب وهأ :روهشم فالح ةروكذملا واولا

 ىلع «"دوي امتر" :هلوق يفو ءانه اريدقت ةراح اهإ :ليق ءردقت الإو ءاظفل ةراج ئبعي ءاهرود ةرثك ىلع نآرقلا ف

 (لمجلا ةيشاح) .ةفوصوم ةركن "ام" نأ :انلوق

 (لمجلا ةيشاح) .ةفص امهنيب امو ؛"امي هللا طاحأ دق" :هلوق وهو «ربخلا نع تكسو ءفصولا غوسملاو يأ :أدتبم

 ال وح اوناك لب ؛مهلاتق ىلع ردقت برعلا تناك امو :اولاق لتاقمو نسحلاو سابع نبا هلاق :مورلاو سراف نم يه

 ؛مهركسعب اوفاط مهنم نينامث نإف ؛ةكم يه :هداتق نعو «نينح يه :ةمركع نعو «مالسإلاب اهيلع اوردق ىح مه

 لبق نم حالسلا يف ةكم لهأ نم الحر نونامث هلي هللا لوسر طبه ةيبيدحلا موي ناك امل :هد سنأ نع ملسم ىور
 (قيلامكلا ريسفت) .تلزنف «مهنع افعف اوذخأف «مهيلع اعدف لك يبنلا ةفرغ كوديري ؛ميعنتلا لبح

 نس يأ «دكؤملا ردصملا عضوم يف :هللا ةنس (لمجلا ةيشاح) .دعب ملسأ نكي ملو ؛ميمغلا عارك ىلإ هذ ديلولا

 (كرادملا ريسفت) .(؟ ١ :ةلداحجملا) © يِلْسُ وا َنيلغألا» :هلوق وهو ءةنس هئايبنأ ةبلغ هللا



 عيفلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 نلَو لبق نِم َتَلَح دق ىتلآ ةئنس كلذ هللا نس يأ «نينمؤملا رصنو نيرفاكلا ةعزه نم
 1 32 #8 39 نع مو نع 9 و ريع 5 رو 3 ل ريس -و 3 -5] ول و را م 3 : ب 7 -3 وك ع 2
 5 2 لل >2 رع اك ناره 3 5 3 . ص ل 5 مك - مف 58 : ,

 م

-- 

 اوييضيل ةيكركسعي اوفاط مهسع نينا نإغ يبلغ ةكرفطأ نأ دعب نم ةييدحلاب

 كلذ ناكف :مهليبس ىلخو ؛مهنع افعف هلك هللا لوسر ىلإ عمه يأو ءاوذأف مكنم
 .كلذي افصقم لزي مل يأ ءءاتلاو ءايلاب مج اًريِضَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُهّللأ ناكَو حلصلا ببس

 ئذحلاَو ديلا لوصولا .نع أر اوعلا روغشلا نع وكسوة ضو اورق تونا ن
 هيف رحني يذلا هناكم يأ لع ْعُدبَي نأ لاح :اسوينعاو كو 2 ىلع فوطعم

 7” .2 راو كاد يه ع مخ ع 1 5 ! ا .
 هنا. مه عث هم هاهو تدَتِمْؤَم ءاسنو نونِمؤُم لاجر الَولَو لامتشا لدي (عرخا 2 .ةداع

 ىلعف هل ةقصالم وأ عهنم ةيبيدحلاو عمرخلا ةكمن دارملاو «ةيبيدحلا اهنطبب دارملاف عةكم نطبل نايب :خلإ ةيبي مح اب

 5 يبلا مهفك ببسب مهنيع مهريغو ةكم رافك لمشي رافكلا فصو نم ىضم ام ناك امل :خلإ اورفك نيذلا مه
 :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :"مك" ىلع فوطعم (لمجلا ةيشاح) .اورفك نيذلا مه هلوقب مارحلا تيبلا نع نينمؤملاو

 ةيعملا ىلع بصن :ليقو ؛'مكودص" يف بوصنملا ريمضلا ىلع قسن هنأ روهشملاو ؛هبصن ىلع ةماعلا "يدهلاو"'

 فذح نم دب الو ع" مارحلا دلل" ىلع افطع هرج ةياور ف ورمع وبأ أرقو «(فطعلا ناكمإلل ؛فعض هيفو

 ةماعلا و «يدهلا دص و يأ ,هلعاف مسي مل ردشم لعفب عاوفرم هنأ ىلع هعف رب ئرقو (؛يدشا رح نعو يأ «فاضم

 هيولاخ نبا ىكحو «ءايلا ديدشتو لادلا رسك امهريغو مصاعو ورمع يبأ نع يورو «لادلا نوكسو ءاهلا حتف ىلع
 (لمجلا ةيشاحإ .ادهلاو ئدنهلاو ؛«شيرق ةغل ةريهشلا يهو "يدها" تاغل ثالث

 لحي يذلا هناكم يأ :هلحم (نيلامكلا ريسفت) .يدحلا نم «لاخ غزال افوكعو :هسبح اذإ افكع هفكع :لاقي :اسوبحم

 (كرادملا ريسفت) .نئئم وهو ءدوهعملا لحنا دارملاو .مرحلا هيده لحم رصحملا نأ ىلع ليلد اذهو ءبجي يأ ءهرحن هيف

 رصحملا نأ ىلع اليلد نوكي بح «هريغ يف رحني نأ زوجي ال يذلا هناكم هلحم نم دارملا سيل ينعي :خلإ هناكم يأ
 يدها غولب اودص ىئعملاو «ءيدهلا نم يأ :لامتشا لدب (نيلامكلا ريسفت) .ةفينح وه هلاق امك مرخلا هيده لحم

 مكدصاب قلعتم اما رورججاو راجلاو هلم يدهلا غلبي نأ نع يأ ؛ضفاخلا طاقسإ 56 نوكي نأ حصيو هلم

 (يواصلا ةيشاح) ."افوكعم"ب وأ



 حتفلا ةروس م تورشغلاو ضداسلا هرخا

 عم مهول يأت هوعطَت نأ نامبإلا ةفصب َهٌهوُمَلمَت رَل رافكلا عم ةكم. نودوجوم

 مثإ يأ ةَرَعَم مُهَنم مُكَبيِصُتَف "مه" نم لامتشا لدب ,حتفلا ف مكل نذأ ول رافكلا
 لق ٠

 "لول" باوجو ءروكذلا بيلغتب نيفنصلل ةبيغلا رئامضو ءهب مكنم ٍملِع ٍرْيَغِب

 نَم ءهِتَمْحَر ىف ُهّللأ لْخَديِل ذئئيح هيف نذؤي مل نكل «حتفلا يف مكل نذأل يأ .فودذحم

 قو ب ريتيسك يس نم لا ضخ ع :
 نم ْرُهْنِم أوُرفك تريلا ائَبَّدَعَل رافكلا نع اوزيمت اوُنَيَرَتَوَل نيروكذملا نينم ملاك ٌءآَشَي

 222255 هىشلا نم ةفنألا يوت وولف ىف لعاف أوت ب يلا "انبذع"ب
 مظاعتلاو ربكتلا

 انهه لمعتسا «سودلا ءطولا لصأ :مه ولتقت يأ (نيلامكلا ريسفت) .ردقم "الرول" ريع نأ ىلإ ريشب :كودوج وم

 الدب نوكي نأ زوجي "مهووطت نأ" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :"مه" نم لامتشا لدب (نيلامكلا ريسفت) .لتقلا يف

 اللولو :لوألا ىلع ريدقتلاف ؛"ىهوملعت" لوعفم نم الدب نوكي نأو ,مدقت امك روك ذلا بلغو ععءاسنو لاجر نم

 (لمجلا ةيشاح) .ةرضحلاب وأ ءنودوجوم ءاسنو لاجر ءطو

 ىور اذك هيلع قشيو عههركي ام هاهد اذإ :هارع يعم هرع نم "ةلعفم" يهو (مهنع ثحبلا ِق ريصقتلاب :ميإ يأ

 ريغ ائيش مهلتقب مهمزلي ال هنأ ةيفنحلا ذحأ هبو ءمثإلا ةرعملا نأ :ديزو امه سابع نبا نع ةداتق نع ريرج نبا

 (نيلامكلا ريسفت) .يعفاشلا لوق كلذو ؛ةرافكلا :ليقو «ةيدلا مزع :قاحسإ يبأ نعو «مثإلا

 عفد ىلإ ةراشإ هيفو «مثإلاب نيملاع ريغ مهوؤطت يأ "مهوؤطت" لعاف نم لاح وهو «مثإلاب يأ :هب مكنم ملع ريغب
 رابتعاب مهسفنأ كانهو «مثإلا انهه ملعلا قلعتم نأب "مهوملعت مل" :هلوق عم "ملع ريغب" :هلوق ف راركتلا مهو

 اسانأ اوكلمت نأ ةهارك الول :ئيعملو يأ :فوذحم "الول" باوجو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ ريغ :ليقو «ناميإلا

 مهنع مكيديأ فك امل هوركم مهكالهإب مكبيصيف ؛مب نيلهاج مكنوك لاح رافكلا رهظأ نيب نينمؤم

 اورقي م هنأ مهتيمح تناك : ”يراخبلا حيحص" 2 مارخلا دجسملا نع هباحصأو لي يلا مهدص يهو «فاكنتسالاو

 يف بتكي نأ هوعنمو ؛مهللا كمساب يشك ءاذه فرعن ال ابا هر نسوق ايلي. دقلا

 انذحأ انأ برعلا ثدحتي ماعلا اذه يف هنيبو مكنيب ىلخن ال :اولاقو «تسلا ن نيبو هنيب اولاحو ساسي



 ءارخلا قحسلا نع هباصصأو 2885 ىبلا .ههدص ىفو ةةيمحلا نم .لدب راجل ةّييَح

 نم اودوعي نأ ىلع مهوح اصف َتنمْؤُمْلَا ىلَعَو ِهِلوُسَر َىلَع مُهَمَنِيكَ ُهَلآ لَنَا
 نينمؤملا يأ َرُهَمّرْلَاَو مهولتاقي نح رافكلا قحل ام ةيمحلا نم مهقحلي ملو ؛لباق
 اهببس األ ؛ىوقتلا ىلإ فيضأو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ئَوَقَتلَآ ةَملَ
 ج10 ص ل ع نوقع 5 3, 2 يا 1 7 8 « ال 4 ._و قا
 عءىس لكب هللا تراكَو ير يسفل فطع اهلهاَو رافكلا مس ةملكلاب اهب قحا اوناكَو

 بلا

 را نب 7 ماه دل 5 نشأ اة ف ا + تع نا# رف

 هللا َََدَص َدقل .اهلهأ مهأ ىلاعت همولعم نمو «كلذب افصتم لزي مل يأ 72) اًميِلَع

 لخدي هنأ هجورخ لبق ةيبيدحلا ماع مونلا يف 225 هللا لوسر ىأر َقَحلاب اَيَءُرلآ ُهَلوُسَر

 ضعب بارو ؛كلذ مهيلع قشو اوعجرو «ةيبيدحلاب رافكلا مهدصو «هعم اوجرحخ

 .تلارت «نيققانملا

 .لزنأف ءمهيلع بركلا دتشاو «نيملسملا رودص تقاضف يأ ءردقم ءيش ىلع فوطعم :هتنيكس هللا لزنأف

 .كرشلا ىوقت دارملاو «فيرشتو ماركإ مازلإ وهف ءمهل راتخا يأ :ىوقتلا ةملك مهمزلأو (يواصلا ةيشاح)

 بعك نب يبأ نع يذمرتلا جرخأو «يناسارخلا ءاطع نع ريرج نبا هجرخأ اذك :خلإ هلإ ال (يواصلا ةيشاح)
 (نيلامكلا ريسفت) .ميحرلا نمحرلا هللا مسي امنأ :يرهزلا نع ريرجع نبالو ؛هللا الإ هلإ ال انفأ :اعوفرم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيقيقح ةفاضإلاف ءاهلهأ ةملك :ليقو هتسبالم ندأل ةفاضإلاف ؛ىوقتلا ببس يأ :اهببس اهل
 ةقداص هايؤر لعج يأ :لإ هللا قدص دقل .هنيدل مهراتحا ىلاعت هللا نأل ؛هللا ملع ف يأ :امّب قحأ اوناكو

 ىلاعت ربحأ :"نزاخلا" يفو .ءاضقلا ةرمع يف كلذ دعب الإ عقي مل اهريسفت ناك نإو «مالحأ ثاغضأ اهلعجي ملو «ةققحم

 .قدصو ٌّقح مارحلا دجسملا هباحصأو وه لحخدي هنأ ةيبيدحلا ىلإ هجرخم يف هايإ ىلاعت هللا اهارأ ىلا ايؤرلا نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .حصأ لوألاو «ةيبيدحلاب كلذ ىأر هنأ ريرج نبالو :هجورخ لبق (لمجلا ةيشاح)
 هللاو :ثراحلا نب ةعافرو ليفن نب هللا دبعو يبأ نب هللا دبع لاقو ءريخأتلا لحأل بار يأ :نيقفانلا ضعب بارو

 ."دوعسلا يبأ" نم «هايؤر يف دلو هقدص يأ «تلزنف «مارحلا دجسملا انيأر الو انرصق الو انقلح ام



 حتفلا ةروس ما نورشعلاو سداسلا ءزججلا

 َنَلْخَدَعَل اه ريسفت اهدعب امو ءايؤرلا نم لاح وأ "قدص"ب قلعتم "قحلاب" :هلوقو

 اهروعش عيمج يأ مكس َنيِقِلَحم َترييِماَء كربعلل هلآ ًءآاش نإ َماَرَحْلا َدِجَسَملا

 5اس وز نأ ع ناترّدقم نالاح امهو ءاهروعش ضعب َنيِرَصَقُمَو

 ...... ب... مخ 77 اًبيرق اَحَتف ف لوصتدلا يسأل يول نو لقينف جالسلا نم نم ارشتفت م

 نوكي نأ :يناثلا ."قدص"ب قلعتي نأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف "قحلاب" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :لإ "قدص"ب قلعتم

 ةسبلتم يأ (ءايؤرلا نم.لاخ هنأ ىلع فوذخمم قلعتي نأ :ثلاثلا .قحلاب اسبلتم اقداض أ «فوذحم ردصمل ةفص

 (نيلامكلا ريسفت) .اهدعب ام. أدتبيو ءايؤرلا ىلع فقوي اذه ىلعف :"نلخدتل" :هباوجو ءمسق هنأ :عبارلا .قحلاب

 «,فوذحم ردصمل ةفص نوكي نأ حصيف قحلاب هسبلتف :ريدقتلاو ءهفوذحمع قلعتم وهف يأ :ايؤرلا نه لاح وأ

 هلوق ىلع فقولاف هيلعو :خلإ اسس هلوق هباوجو ءامسق "قحلاب" نوكي نأ حصيف «قحلاب اسبلتم اقدص ريدقتلاو

 (يواصلا ةيشاح) .فوذحم مسقل ةئطوم ماللا "نلخدتل" هلوقو «"قحلاب'
 ءاهلك ءايشألل قلاخ ىلاعت هللا نإ :لاقي امع باوج وهو «هيلإ رمألا ضيوفتو «بدألا دابعلا ميلعت عم يأ :كربتلل

 يف كاشلا وأ «ددرتملا ربخلا نم نوكي امنإ قيلعتلا نأ عم «ةيشملاب قيلعتلا هنم عقو فيكف ءاهعوقو لبق امي ملاع وهو
 عيمج رابتعاب ةيشملا نأب اضيأ باجيو «قيلعتلا ال كربتلا دوصقملا نأب :باجأف ؟كلذ نع هزنم هللاو «قلعملا عوقو

 باجيو «هيف قيلعت ال مربم ءاضقلاف عومجملا رابتعاب امأو «ةثام عبس اوناك ءاضقلا ةرمع اورضح نيذلا نإف ؛شيجلا
 (يواصلا ةيشاح) .إظَتِقَع لوسرلا مالك نع ةياكح وأ هللا مالك لوسرلل غلبملا كلملا مالك نع ةياكح هنأب اضيأ

 «ضرتعم طرشلاو «لوخدلا ةنراقم لاح يأ «نينكاسلا ءاقتلال ؛'”نلخدتل" نم ةفوذحملا واولا نم لاح :خلإ نينمآ

 واولا نم يأ "نالاح" :حراشلا لوقو .لبقتسملا يف مكجرخي نأ مكودع نوفاخت ال لوخدلا لاح يف نينمآ عملاو
 "نوفاخت ال" :هلوقو يناثلا ىلع ةلخادتمو «لوألا ىلع ةفدارتم يهف ."نينمآ" يف ريمضلا نم وأ ءاضيأ ةفوذحما

 وأ «"نيقلحم" يف وأ ؛"نينمآ" يف ريمضلا نم وأ "نلخدتل" لعاف نم امإ ءالاح نوكي نأو ءافنأتسم نوكي نأ زوجي
 (لمجلا ةيشاح) .ديكوتلل يهف :"نلحخدتل" لعاف نم وأ "نينمآ" نم الاح تناك نإف ."نيرصقم" يف

 لاح نإ :لاقي دق ام كلذب عفد :ناتردقم .ريصقتلاو قلحلا عم عماجي ال لوحدلا نأل :ناتردقم نالاح امو

 (يواصلا ةيشاح) .ريصقت الو قلح هعم ىتأتي ال وهو ؛مارحإلا لاح وه لوخدلا
 ؛ثكملا لاحو «لوحدلا لاح يف نونمآ :ئععملاو ؛"نينمآ" :هلوق عم رركم ريغ هنأ ىلإ كلذب راشأ :ادبأ نوفاخت ال

 دعب مهنمأ ىقبي هنأ دافأف ,مرحلا لخد نمو ءمرحأ نم لتق مرحي هنأ ةكم لهأ دنع ناك دقو ءجورخلا لاحو

 (يواصلا ةيشاح) .مارحإلا نم مهجورحخ



 حتفلا ةروس 22000 نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 ئَدُهْلاب ُهَلوُسَر ٌلَسْرأ ف نأ وه .لباقلا ماعلا يف ايؤرلا تققحتو «ربيخ حتف وه

 هَللاب ىتكو نايدألا يقاب عيمج ىلع لك ٍنيِدلَأ لَع قحلا نيد يأ ُهَرِهْظُمِل ّيَحَلَآ ِنيِدَو
 ةريخت هللا لوو ادغبم دك :ىلاعت هللا لاق امكءركذ اه لسرع كنأ كو اديِفَف

 رافكلا َلَع ظالغغ ؛آدِشَأ هربخ ءأدكمم «نينمؤملا نيم :ء ةباحبصأ يأ 2 عدلا
 ْ راج

 1 دلولا عم دلاولاك «نوداوتم نوفطاعتم س «ناث ربح و وهفومح ري ال

 مها رت لزعيم نم يأ

 ةرخاآلا 5 هب هب نوفر ضايبو رون وهو «هربخ مهِهوُجُو ىف أدتبم بدفن

 جاهل اهل اها زو 616 هك هنو اهحإو يانج ناو اهلها 11ه هنا | قننهت اهئ اهلا ناقه فتاه ٍدوِجّسلَآ رثأ َنِم ايندلا ف اودجس مهفأ

 تققحت و «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هراتخاو «رثكألا دنع ةيبيدحلا حلص وه :يوغبلا لاقو :ربيخ حتف وه

 .ءاضقلا ةرمع يهو ءاوعجر مث «مايأ ةثالث اوثكمو «تيبلاب اوفاطو ؛نيمرحم اوؤاج ثيح لباقلا ماعلا يف ايؤرلا
 لهأو نيكرشملا نايدأ نم ةفلتخملا نايدألا ديري «نيدلا سنج ىلع يأ :هلك نيدلا ىلع (نيلامكلا ريسفت)

 لوزن دنع وه :ليقو «ةبلغلاو ةزعلا هنود مالساللو الإ طق انيد ىرت ال كنإف ؛هناحبس كلذ ققح دقلو «باتكلا

 (كرادملا ريسفت) .تايآلاو ججحلاب هراهظإ وه :ليقو ءرفاك ضرألا هجو ىلع ىقبي ال نيح اقَتِفَع ىسيع
 هافكو :ريدقتلاو ؛هنيد رهظيس هنأ هسفن ىلع دهش :نسحلا نعو «نئاك هدعو ام نأ ىلع يأ :اديهش هللاب ىفكو
 لسرأ يذلا وه" :هلوق مدقتل ؛دمحم وه يأ ءأدتبم ربخ "دمحم" :هلوق .لاح وأ زييمت "اديهش"و ءاديهش هللا
 لاح مهدهاشت يأ ؛"مهارت" لوعفم نم يأ :نالاح (كرادملا ريسفت) هللا لوسر" :هلزق هزي ادعم وأ ؛"هلوسر

 عوكرلا ىلع مهتبظاوم و لاقي ىلع ينبم :فنأتسم .ةالصلا ىلع مهتبظاومل ؛نيدحاس نيعكار موك

 (دوعسلا يب أ ريستفلا) :هللا نم الانف ناوفقي :ليقف ؟كلذب نوديري اذام :ليق هنأك ءدوجسلاو

 :925 هلوقب «ليللاب اولص ام لوط نم مههوجو ةراشب :ءاطع نع ,دوجسلا هرثؤي يذلا ريثأتلا نم مهتمالع :مهاميس

 (كرادملا ريسفت) .راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص رثك نم

 :دهاجم نعو «ةمايقلا موي رونلا مهاميس :اعوفرم بعك نب يبأ نع يناربطلا ىور «ايندلا يف اودجس مهأ :ضايبو رون

 عضاوم نوكي :بشوح نب رهش نعو «هابحلا ىلع بارتلا رثأ وه :ريبج نب ديعس نعو ؛عضاوتلاو عوشخلا وه
 (نيلامكلا ريسفت) .ردبلا ةليل رمقلاك مهدوجس



 حتفلا ةروس مناي ا نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َكِاَذ ربخلا ىلإ لقتنملا هريمض نم ًالاح برعأو .ةنئاك يأ ,ربخلا هب قلعت ام قلعتم

 دوحسلا رثأ نم رقتسم فرظ وهف
 .أدتبم ليجمإلا ىف َرهُلَكَمَو هربخ أدتبم ةل ةلَرَوّكلا ف مهتفص َحُهَّلَتَم روك كلا ..طضرولا يأ

 هاوق رصقلاو دملاب رُمَرَراَعَف هخارف اهحتفو ءاطلا نوكسب رُهَعطْش َجَرْخأ ِعْدَرك ةربخ

 ٌُبِجَعَي قاس عمت :ةلوضصأ قوس "لع ماقتساو يوق ئَوَتَسآَف ظلغ اطلاغع اف هناعأو

 (فعضو ةلق 5 اوؤدب مهنأل ؟«كلذب ل ةباحصلا لثم ا ؛هعارز يأ َعاّرزلآ

 هرظني نيب يخأ

 ام هيلع لد فوذحمب قلعتم رقكلالم ظيْغيل هوحولا نسحأ ىلع اووقو اورثكف

 ت2 م 222 مهن ِتَحِلصلآ وعوامل دعو كلذ اوهبش يأ هلبق

 نع ربخ ةلمجلاو نعي "ةاروتلا يق" هربخو ءأدتبم 'مهلثم' يأ :أدتبم (لمجلا ةيشاح) .رورحنلاو راحلا وهو :ربخلا

 لماعلاو ؛"مهلثم" نم الاح "ةاروتلا يف"و «هربخ "مهلثم"و ءأدتبم "كلذ" :"نيمسلا" برعأو «لوأ أدتبم وهف كلذ
 (لمجلا ةيشاح) .ةراشإلا نعم

 نانوكيو ؛"ةاروتلا يف" :هلوق ىلع فقويف ذئنيحو ؛ عمور :هلوق هربخ «ًأدتبم نوكي نأ نأ حصي :ليجنإلا يف مهلثمو

 نوكيو ؛"ليجنإلا" :هلوق ىلع فقويف ذئتيحو «لوألا 'مهلثم" ىلع فوطعم هنأ حصيو ءرسفملا ىشم هيلعو «نيلثم
 (يواصلا ةيشاح) .فنأتسم مالكو :خلإ عرزك مهلثم يأ ,فوذحم ربح "عرزك" :هلوقو «نيباتكلا ف ادحاو الثم
 هلصأ :هرزآف ."حارصلا" يف اذك «قاقشنالل أيده يأ عرزلا خرفو خرف :لاقي [رئاطلا دلو وهو خرف عمج] :هخارف
 امأو «ةروهشملا ةدعاقلل ؛افلأ ىضاملا يف ةيناثلا ةزمهلا تبلق نكل ءمركي نزوب رزوي هعراضمف «همركأ نزوب هرزأأ

 (لمجلا ةيشاح) .هاوقو هناعأ ءانمسو هبرضي هبرضك يئالث وهف رصقلاب هرزأ
 ىور «سانلا بجعأ ثيحب مهرمأ ىقرت ىح :خلإ اوؤدب مهفأل ."رجآ" يف "رجأ"ك رماع ناو ناوكذ نبال :رصقلاو
 ةاروتلا يف 35 اذه :لاقو «ةاروتلا يف مهلثم كلذ «ةالصلا سوو :لاق 'مههوجو يف مهاميس" :ةداتق نع ريرج نبا

 نع ريرج نبا جرخأو .ليخنإلا يف هني دمحم باحصأ تعن اذه :لاق ؛هأطش جرخأ عرزك ليجنإلا يف مهلثم :لاقو
 مت :لاق هنأ دوعسم نبا نع مكاحلاو ريرج نبا ىورو .اوظلغتساو اورثك مث اليلق هي دمحم باحصأ ناك :لاق كاحضلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هباحصأ :أطشلاو 2 يبنلا :عارزلا :ضعب نعو .هداصح اند دقو عرزلا

 ةدايزلا يف مهيقرتو «مهئامن نم عررزلاب مههيبشت هيلع لد امل ليلعت هنإ :يرشخمرلا هلاق ام رهاظلاو :فوذحم

 مهنأل :لاق «ةباحصلا نوضغبي نيذلا ضفاورلا ريفكت هنم ةياور يف هلي كلام عزتناو :بهاوملا يف لاق .ةوقلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءاملعلا نم ةعامج كلذ ىلع هقفاوو «رفاك وهف ةباحصلا ظاغ نمو مه وظيغي



 تارجحلا ةروس مسد نورشعلاو سداسلا ءرجا

 ٌةرِفغَم ةروكذملا ةفصلاب مهلك نأل ؛ضيعبتلل ال سنجلا نايبل "نم"و «ةباحصلا يأ

 .تايآ ف اضيأ مهدعب نمل امهو «ةنجلا 29 اًميِظَع أَو
 رجألاو ةرغفملا

 ةيآأ ةرشع ىئامث ةيندم تارجحلا ةروس

 و ن : 5 د 2 "| ف ىلا . نإ ١ 0. ا ”ه9 قيس ا ج 0 7-0

 َنْيَب لعف وأ لوقب اوبهدقتتا 9 يبا محو ىنعب مدق نم اومِدقت ال اونماَ نيدلا هاتي
 دم

 عمجو ؛ةمايقلا موي ىلإ مالسإلا ف نولحادلا مهو ؛عرزلا هحرخأ يذلا أطشلا نم نعي :ريرج نبا لاقو :ةباحصلا يأ
 ؛ةروكذملا ةفصلاب مهلك نأل ؛ضيعبتلل ال سنجلا نايبل "نم"و «يوغبلا هاكح ؛هظفل ىلع ال أطشلا نيعم ىلع ريمضلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي ىلإ مهعابتأو نيعباتلل :مهدعب نمل (نيلامكلا ريسفت) .باحصألا يف نينعاطلل ةجح الف

 :هلوقب حراشلا هنيب ؛هلوعفم فذح دعتم وهو :مدقت ئغم. مزال "مدق" نأ ىلإ ةراشإ :"مدقت" ىنعمب ”مدق" ن
 هذه :لودلا يبس نق تلفخاو :”ييطخلا" لاق ٠ سفنلا يف عقي ام لك لوانتيلا+ للعفو نسما ىلا

 325 يبلا حبذي نأ لبق اوحبذت ال يأ «ةالصلا لبق ىحضألا موي حبذلا يف هنأ :رباج نع يبعشلا لاقف «ةيآلا
 موي موص نع ىهنلا يف هنأ :ةشئاع نع قورسم نعو «حبذلا اوديعي نأ مهرمأف كُ هلبق اوحبذ اسان نأ كلذو

 .اصخلم «لكلا لمشي ماع داشرإ هنأ حصألاو :يزارلا لاقو ءمكيبن موصي نأ لبق اوموصت ال يأ ءكشلا

 ءام ود يهنلاو رمألاب 7 يأ همأو ةيبأ يدي نيب مدقت :ل |اقي «هلوسرو ىلاعت هللا رخل نيعبات اونوك ل اب :امهذإ ريغب

 :هكد رمع لاقو ؛عرقألا رْمَأ :هد ركب وبأ لاقف : :خل! ةلداجم يف تلزن (نيلامكلا ريسفت) .ارمأ يأ فوذحم لوعفملا :ليقو

 يف تلرتف ءامتاوصأ تعفتراو ءايرامتف كلذك :ه#وه رمع لاقو ءيقالخ الإ تدرأ ام :ركب وبأ لاقف :عاقعقلا رمأ
 موي اوحيذ اسانأ نأ :نسحلا نعو «يراخبلا هاور :؛"نورعشت ال متنأو" هلوق ىلإ "اومدقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي" :كلذ

 طسوألا يف يناربطلا جرخأو ءهوحن هيودرم نبالو ءريرج نبا هاور ؛حبذلا اوديعي نأ مهرمأف تي يبنلا لبق ىحضألا
 (نيلامكلا ريسفن) .تلرنف ؛نيموي وأ اهوي نعي ءمايصب ناضمر يدي نيب نومدقتي اوناك مهأ :ةشئاع نع



 تارجحلا ةروس مابو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 متقطن اذإ َمكَتاَوُصْأ أَوُعَفَرت الل أوُنَماَ َنيِذَلا اًمأتي :د يبنلا دنع هتوص عفر نميف لزنو

 ٍضْعَبِل ْمكِضْعَب رْهَجك هومتيجان اذإ ! ٍلَوَقْلآِب 0 أ و قطن اذإ يتلا ِتَّوَص قّوف

 «كلذ ةيشخ يأ مج نورعشت ل َرُّكْنَأَو ةكلسغأ طبخ نأ هل ال ةلادجإ ؛كلذ نود لب

 ركب يبأك دي يبلا دنع هتوص ضفخي ناك نميف لزنو .نيروكذملا رهجلاو عفرلاب

 ّنحتما نيوللا كيتلوا * هلا ٍلوُسَر دس ْمُهَتاَوَصأ وضعي نأ نإ ريغو رمعو حَتَمَأ َنيِذّلا َكيِتَلْوَأ هللا :ِح امه

 ىلإ ةروسلا لوأ نم نأ يف حيرص افنآ انيور امو ىلوألا لوزن دروم [ريغ هلوزن دروم] نأ هرهاظ :إ نميف لزنو

 (نيلامكلا ريسفت) .اهكد رمعو ركب يبأ ةصق يف تلزن "نورعشت الو'
 اوضغت نأو ؛هتوصب هغلبي يذلا دحلا ءارو مكتاوصأب اوغلبت الأ مكيلعف متقطنو قطن اذإ يأ :يبنلا توص قوف
 ةقتزاببو ةسدلال مكاليغ ةقيوس.انؤكلا نبع مكرم ارهاب هرهسو: يكمالكل ايلاع هالك انركأي فيا اهم
 نأ عم ءاهلبق ام عم رركملاك ةلمحلا هذه تناك امل :لوقلاب هل اورهجت الو (كرادملا ريسفت) .ةحضاو مكيدل

 هغلبي ادح مكتاوصأب اوغلبت ال نأ مكيلعف متقطنو قطن اذإ :لوألاب دارملا نأ ىلإ رسفملا راشأ .هابأي فطعلا
 مكتاوصأ اوعفرت الف تماص وهو ؛هومتملك اذإ مكنأ :يناثلاب دارملاو ؛همالك نود مكمالك نوكي لب ؛هتوص

 (يواصلا ةيشاح) .مكنيب اميف امنوعفرت امك
 دقو ؛مهنم ةيشخلاو «طوبحلا ةيشح يأ ءفاضم فذح ىلع "طبحت نأ" نأ ىلإ هب راشأ :كلذ ةيشخ يأ

 ؛حصأ لوألاو «نييفوكلا دنع لوأللو ؛نييرصبلا دنع يناثلل هلجأل الوعفم نوكيف "اورهجت الو اوعفرت ال" هعزانت

 خلإ متاوصأ نوضغي نيذلا نإ :خإ نميف لزنو (لمجلا ةيشاح) .يناثلا يف رامضإلا مزلتسي لوألا لامعإ نأل
 نيذلا اهيأ اي" :ىلاعت هلوق لوزن دعب هلي هللا لوسر عمسي ءد رمع ناك امف :ريبزلا نبا لاق ؛"حيحصلا" يف
 نوضغي نيذلا نإ" :هللا لزنأف :يوغبلا داز .هتوص ضفخي امم همهفتسي ىح "مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ

 (نيلامكلا ريسفت) ."مهقاوصأ

 ةلمج "ةرفغم مه" نوكيو "نإ" ربخ ةلمجلاو ؛هربخ "نيذلا"و ءأدتبم "كئلوأ" نوكي نأ زوجي :خإ نيذلا كتلوأ
 وأ هنم الدب وأ «”"كئلوأل ةفص "نحتما نيذلا" نوكي نأ زوجيو «لاح امإو -رهاظلا وهو- ةفنأتسم امإ ىرخأ

 (لمجلا ةيشاح) .هب لعاف "ةرفغم"و ءهدحو ربخلا وه "مهل" نوكي نأ زوجيو «ةيربخ ةلمج "ةرفغم مه"و ءانايب



 تاريبشلاةروس ٠ م ظ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ةريهظلا تقو اوؤاح موق يف لزنو .ةنخبا ميز  دميِظَع ُرِجَأَو رةَيتت ره مهنم رهظتل يأ

 ةئاسن تارجح ِتَرْجُحآ ِءآَرَو نِم َكَتوُداَتُي رينا ّنِإ :هودانف «هلزنم يف دلك يبنلاو

 مهنم دحاو لك ناكو .هوحنو طئاحب ضرألا نم هيلع رجحي ام :يهو ؛ةرجح عمج

 ءافجو ةظلغب بارعألا ةادانم ءاهيأ يف هوملعي مل مهأل ؛ةرجح فلخ ىدان

 مِدَنَأَوَلَو ميظعتلا نم هبساني امو قياما كلحم هولعف اميف (ت) َوُلقْحَي ال ْحُمّرَتَكأ
 َجُرَغ َّقَح تبث يأ ءردقم لعفل لعاف :ليقو ؛ءادتبالاب عفر لحم يف 'مهنأ" اوُرَبَص "نولقعي ال" لوعفم

 ةبقع نب ديلولا يف لزنو .مهنم بات نمل( ئِحَرروُفَع هاو مه اريح ناكل مِنَ

 30 له نع نم

 روهظل ببس رابتخالاف «ةقاشلا فيلاكتلاو «نحملا عاونأ ىلع رابطصالاب الإ رهظت ال اهإف يأ :مهنم رهظتل يأ

 سفنلا يف انماك ناك ام رهظي رابتحالاف يأ «ببسملا ىلع ببسلا قالطإ نم وهف ءاهسفن ىوقتلل ببس ال ىوقتلا

 (يواصلا ةيشاحإ .ربدتف «بحلا نم سفنلا يف انماك ناك ام رهظي ناحلألا عامس نأ امك .ىوقتلا نم

 225 هللا لوسر ىتأ ؛ويمت ب دفو ف تلزن :خإ كنوداني نيذلا نإ .سباح- نب عرقألا مهنم ميمت نب ب نم :موق يف

 جرا :اولاقو «هتارجح ءارو نم ُهُثي يبلا اودانو «نصح نب ةنييعو سباح نب عرقألا مهيف دقار وهو ةريهظلا تقو

 ةرابعو ؛هيلع عنمي يأ :هيلع رجحي ام (كرادملا ريسفت) .جرخو ظقيتساف .نيش انمذو نيز انحدم نإف ؛دمحم اي انيلإ
 .طئاحب ةروجحملا ضرألا نم ةعطقلا :ىهو ؛ةرجح عمج تارجح :"يواضيبلا"

 لاق امك نوكت نأ لمتحي مهتادانم نأل كلذو «لامتحا ماقم ماقملا نأل ؛اهيف مزج ال ةغيصب ىتأ :للإ لك ناكو

 داحآلا ىلع داحآلا ماسقنا نم وهف :ىدان (يواصلا ةيشاح) .اهنم هودانو ةرجح لك ىلع اوفقو لكلا وأ ءرسفملا
 (لمجلا ةيشاح) ."كنوداني"ل لومعم :بارعألا ةادانم (نيلامكلا ريسفت) .عمجلاب عمجلا ةلباقم هيضتقي ام ىلع

 امنإو ءنصح نب ةنييعو سباح نب عرقألا هادان يذلا نأ يورو :ءافجو ةظلغب ."دانم" لومعم نوكي نأ زوجيو

 (نيلامكلا ريسفت) .هب اورمأ وأ ءكلذب اوضر مهنأل ؛مهيلإ بسن
 ءانثلل نيبجوملا لوسرلا ميظعتو بدألا ظفح نم هيف امل ؛لاجعتسالا نم مهل اريح ربصلا ناكل يأ :مه اريخ ناكل

 (يواصلا ةيشاح) .ةرحآلاو ايندلا ةداعسو «ىلعلا تاجردلا ىلإ هبحاصب غلبي رباكألا دنع بذألا :نوفراعلا لاق .باوثلاو

 نب ثراحلا نع دمحأو يناربطلا هجرحأو «دهاحمبو سابع نباو ةملس مأ نع ريرج نبا هجرخأ :ةبقع نب ديلولا ف لزنو
 (نيلامكلا ريسفت) .يعارخملا ثراحلا يبأ



 تارجحلا ةروس مايل نورشعلاو سداسلا ءرجلا

 ف مهنيبو هنيب تناك ةرتل ؛مهفاخف ءاقدصم قلطصملا نب ىلإ ٌدكُك يبلا هثعب دقو
 2 ةاودع

 اوؤاجف «مهوزغب كي يبلا ٌمهف هلتقب اومهو ,ةقدصلا اوعنم مهفإ :لاقو عجرف «ةيلهاجلا

 نم هقدص ًاَوْئَيِبََف ربخع اّيَتِب قساف مك َءاَج نإ اودع نيل ا .مهنع هلاق ام نيركذم

 كلذ ةيشخ يأ هل لوعفم امَوَق أوُبيِصُت نأ تابثلا نم "اوتبكف" :ةءارق يفو «هبذك

 موقلاب أطخلا نم َرّثلَعَف ام ْاَلَع اوريصت أوُحِبَّصُتَف نيلهاج يأ لعافلا نم لاح ٍةَرَمَجي

 ةعاطلا الإ مهيف ري ملف ءادلاخ مهدالب ىلإ مهدوع دعب هلك مهيلإ لسرأو © َنيِمِدَ
 ١ . خس او 1 ها وجو سص 5 : ْ ٠

 هللا نإف ؛لطابلا اولوقت الف هنأ َلوُسَر َمُكيِفَّنأ َوُمَلَعاَو .كلذب دي يبنلا ربخأف ءريخلاو
 برق عقاولا فاللئع ىلع هب ن وربخت يذلا أل َنِّم ريِثك ىف ْركْعِِطُي وَ لاحلاب هربخي

 001 ... هلل ّنكلَلَو بترملا ىلإ ببستلا مثإ هنود متمثأل مَعَ هاضتقم كلذ ىلع ا 3 ُُس 5 ب 2ك و :

 ,رمألا نايب اوبلطتو هيف اوفقوتف يأ :اونيبتف (نيلامكلا ريسفت) .دقحلاو ةبيرلا يهو «ءارلا ةفحو ءاتلا رسكب :ةرتن
 .هنم عون وه يذلا بذكلا ىماحتي ال قوسفلا سنج ىماحتي ال نم نأل ؛قسافلا لوق اودمتعت الو ؛ةقيقحلا فاشكناو

 (نيلامكلا ريسفت) .لاخحلا مكل نيبت نأ ىلإ اوفقوتف يأ ؛تابثلا نم "اوتبثتف' يلعو ةرمحل يأ :ةءارق يفو (كرادملا ريسفت)

 ."ريبكلا ريسفتلا" يف امك "اوبيصت الكل" نوردقي نويفوكلاو ؛نئيرصبلا بهذمل ارايتخا فاضملا ردق :كلذ ةيشخ
 :هلوق وهو «لاحلا نم هب ديق ام رابتعاب "اوملعا" يلوعفم دسم ةداس اهزيح يف ام. "نأ"و :خلإ مكيف نأ اوملعاو

 ىلع انئاك مكيف هنأ :ئيعملاو «هيف رتتسملا عوفرملا وأ "مكيف" يف رورجملا ريمضلا نم لاح هنإف ؛"خلإ مكعيطي ول"

 لعف ولو «ثداوحلا نم ريثك ف مكعبتي نأ نودوت مكنأ يهو ؛كلذك ةلاح ىلع نينئاك وأ ءاهرييغت بحي ةلاح

 عطي مل هنأو «قلطصملا نب يف عقي نأ لي هللا لوسرل نيز مهضعب نأب ناذيإ هيفو .كالهلاو لهجلا يف متعقول كلذ
 ضقانت ىلإ هئادأل ؛لامتحالا اذه عنم يرشخمزلا نأ الإ ءافنأتسم "مكعيطي ول" نوكي نأ زوجيو ءاذه مهيأر

 مَمدارإ ف ناك هنأ ىلع ةلالد ؛"ول" دعب عراضملاب ىتأو ءاضيأ حضاو فانيتسالا لب «هلاق ام رهظي الو ءمظنلا

 (لمجبا ةيشاح) .نوديري ام ىلع هلمع رارمتسا

 ناعملا هذه نم لكو ؛ناسنإلا ىلع ةقشملا لوحدو «كالحملاو مثإلاو داسفلا :تنعلا :"سوماقلا" يف ؛متمتأل :متنعل

 "ببستلا مثإ" :هلوقو ءهرذعل مثأي الف دلي يبلا نود يأ :هنود (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا يف ادارم نوكي نأ لمتحي

 .هلعفيو مكر ابخإ ىلع يبنلا هبتري يذلا يأ "بترملا ىلإ" :هلوقو ءاولعفت مل مكنأل ؛لعفلا مثإ ال يأ



 تارجحلا ةروس م/م نورشعلاو سداسلا ءرجلا
 َناَيّضِعْلاَو قوشفلاو رفكلا مكيلإ َهَركَو حبولق ىف هنسح ُهَتيَرَو َنَميِإلا ْمُكيَلِإ َبّبَح لل

 هتفص ترياغ خل ناميإلا هيلإ ببح نم نأل ؛ظفللا دود ئيعملا ثيح- نم كاردتسا

 ل ' 1 يا و# 7 ا 7 ع نك

 نوتباثلا 5 ترودِشرلا باظنلا نع تافتلا هيف مه َكيتَلْوُأ هركذ مدقت نم ةفص

 هلأ - لمق يأ اللا: هلم بوصنم يب :منهتيدا ىلع

 د

 لأ نذل و قا 8 يبن أ :فن ةيدنف

 امهيموق نيب ناكف ءككسم نم احير بيطأ هرامح لوبل هللاو :ةحاور نيا لاقت هفنأ

 ناميإلا مهيلإ ببح اذإو «ناكرألاب لمعلاو ناسللاب رارقإلاو نانحلاب قيدصتلا وهو « ياكل يأ :نامبإلا د

 «نانحلاب قيدصتا ةلباقم وه يذلا "رفكلا مكيلإ هركو" :لاق كلذلف اهدادضأل مهتهارك مزل ثالثلا لاصخلل عماجلا

 (يواصلا ةيشاح) .ناكرألاب لمعلا ةلباقم وه يذلا "نايصعلاو" «ناسللاب رارقإلا ةلباقم وه يذلا "قوسفلاو'

 ءاتابثإو ايفن اهلبق امل اهدعب ام ةفلاخم هطرش كاردتسالا نأ نم مهوتي امل عفد «ظفللا نود نيعملا ثيح نم :كاردتسا

 نأل ؛نيعملا ثيح نم ةلصاح ؛ظفللا ثيح نم ةدوقفم يه :باوجلا لصاحو ؟اهعقوم يف تسيلف ءانهه ةدوقفم يهو
 ئببم اذهو كاردتسالا نم اهعقوم يف "را تعقوف مهرك ذ مدقتملا ةفص مهتفص ترياغ دق نامتإلا مهيلإ ببح نيذلا

 نوبطاخملا نوكيو «هاضتقمب لمعلا ىلإ قسافلا أبن ىلع دمتعا نم مكعيطي ول:هلوقب نوبطاخملا نوكي نأ ريدقت ىلع
 .'فاشكلا" يف امك ءاوعمس ام لك ىلع اودمتعي مل نيذلا نيلماكلا نينمؤملا "نامبإلا مكيلإ ببح" :هلوقب

 هلماع هلجأل ال وعفم ن وكي نأ حصيو : لايشفا" م ردصم مسا وه ذإ ؛ةحماسم هيف :هلعفب بوصنم ردصم

 رفكلا لهأ لهأ ةهاركو «هلوسرو هللا ةبحم ىمظعلا ةداعسلا نأ ىلع هيبنت ةيآلا هذه قو: ءضارتغعا امهنيب اهوا ء"ببخ"

 هبصني اميفو ؛هلجأ نم لوعفملا ىلع بصتني نأ زوجي :"نيمسلا" ةرابع :ردصم (يواصلا ةيشاح) .قوسفلاو

 مه كئلوأ" :هلوق نم ضارتعا امهنيب امف اذه ىلعو «"نامبإلا مكيلإ ببح هللا نكلو" :هلوق :اهدحأ :ناهجو

 :حراشلا لوقف اذه ىلعو نعم لضفتو هيلع لضفأو :"راتحملا" يف :لضفأ يأ (نيلامكلا ريسفت) ."نودشارلا

 (لمجلا ةيشاح) .هل ردصم مسا "لضف"ف «لاضفإ "لضفأ" ردصم ذإ ؛ةحعاسم عون هيف "لإ ردصم"

 ةيآلاو :'يواضيبلا" يف :2إ امهيموق نيب ناكف (نيلامكلا ريسفت) .ه#و سنأ نع ناخيشلا هج رخأ :خ2! يف تلزن

 هنأو «نمؤم يغابلا نأ ىلع لدت يهو «لاعنلاو فعسلاب ل24 هدهع يف جررخلاو سوألا نيب ثدح لاتق يف تلزن

 مددقت دعب هيلع ىغب نم ةنواعم بجي هنأو هللا رمأ ىلإ ءيف هنأل ؛ثيدحلا يف ءاج امك ءكرت برحلا نع ضبق اذإ
 .ةحلاصملا يف يعسلاو حصنلا



 تارجحلا ةروس م نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 .ةعامج ةفئاط لك نأل ؛نيعملا ىلإ ارظن عمج ًاوُلَتَتَفأ ففعسلاز لاعنلاو يديألاب برض

 لا تّعت َتَعَب ْنِإَف ظفللا ىلإ ارظن ؛نث هنو اردخأت "اتلتتقا" :عئرقو

 اَمَتيَب أوُحلَصْأَف تَءآَف نإق قحلا هنأ رمأ لإ خحوت ءىفت َح غبت ىتلا أوُلِجَقَف ئَرَخذْلا

 وخإ َنوُنيؤُمْلأ اَمّنِإ 9 تريِطِسْفُمْلا تحن اولدعا ًاَولسيقأَو فاصنإلاب ِلَدعلاب
 يف دش أوقَّناَو ةيناقوفلاب "مكتوحإ" :ئرقو ءاعزانت اذإ فووق موي أوُحلَّصأَف نيدلا يف

 نيح ميمت دفو يف تلزن ةيالا قي و ارتماو َنيِذْلا متي م ه١ نوحي ْركلَعَل حالصإلا
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 ةحيصنلا تبأ يأ :خ! امهادحإ تغب نإف ."حارصلا" يف اذك فعس عمجلاو «لخنلا ديرج :كيرحتلاب :فعسلاو

 "نأ"ب بصنلاف «ةياغلل انه "قح" نوكت نأ زوجي :لإ ءيفت ىتح (يواصلا ةيشاح) .هللا مكح ىلإ ةباجإلاو

 رهاظلا وه - مهضعب لاق امك - بكي ؛ليلعتلل نوكتف ؛"يك" ئيعمب نوكت نأ زوجيو «نأ ىلإ يأ ءاهدعب ةرمضم

 ءطسق فالخي «بلسلل هتزمهف «لدع هانعم "طسقأ" نأ ىلإ هب راشأ :اولدعا (لمحلا ةيشاح) .ةيآلا قايسب بسانملا

 (يواصلا ةيشاح) ١(. ه :نجلا) كابطَح اه َمَتهَحِل اوناكف نو وطال ام 0 :ىلاعت لاق راج هانعمف

 لقألا نيب ةحلاصملا تمزلأ اذإف ؛عازنلا امهنيب عقي نم لقأ امهنأل ؛ركذلاب نينثالا صخ :مكيوخأ نيب اوحلصأف

 ميركلا نم عامطإ يحرتلا اذه يفو ؛مكاوقت ىلع :نومحرت مكلعل (يواصلا ةيشاح) .ىلوأ رثكألا نيب تناك
 لاحول :ىلاعت هللا لاق «ءاسنلا واومأب ماوقلا مهنأل ؛ةصاخن لاح رلا موقلا :خلا رخسي ال (يواضلا ةيشاح) ,جيحرلا

 موقلا صاصتخاو «رئازو مئاص عمج يف روزو موصك مئاق عمج لصألا يف وه ( 4 :ءاسنلا) ِكِءاَسّنلا ىَلَع َنوُماَرق
 :هلوق يف ريهز كلذ ققحو «"ءاسن الو" :لقي مل "موق" يف ةلحاد ءاسنلا تناك ول ذإ ؛ةيآلا يف حيرص لاحرلاب

 ءاسن مأ نصح لآ موقأ يردأ لاخإ تسلو يردأ امو

 كرتو ءروكذلا ركذ دصق نكلو .نيقيرفلل طاعتك. موقلا ظفل سيلف ثانإلاو روكذلا مه :داعو نوعرف موق ف مهلوق امأو

 نم تانمؤملاو نينمؤملا ضعب رخسي ال داري نأ ؛نيينعم لمتحي ءاسنلاو موقلا ريكنتو ؛نهلاجرل عباوت نهأل ؛ثانإلا ركذ

 ةأرما الو ءلحر نم لحجر :لقي مل امنإو ؛ةيرحخسلا نع ةيهنم مهنم ةعامج لك ريصي نأو «عايشلا ةدافإ دصقي نأو «ضعب
 نأشلل اعاظفتساو «ةيرخسلا ىلع مهئاسن نم ةدحاو ريغو ؛مهاجر نم دحاو ريغ مادقإب امالعإ ؛ديحوتلا ىلع «ةأرما نم

 (نيلامكلا ريسفت) .لتاقم نع متاح يبأ نبا هجرخأ :لإ دفو يف تلزن (كرادملا ريسفت) .هيلع اوناك يذلا



 تارعجختا ةروس ةيايلا نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 اخ أوحي نأ يسع ومؤق نب مكنم لاجر ينك راقتحالاو ءاوذزالا : :ةيرخسلاو

 كس اومن او نيج اروح نكينأ يسع واس ني مكس[ لوب للا .ددع عقم
 مك ريغ نيملسملا

 يكيطعيإ ىعتني ال بقلب أوُدباكَت اَلَو اضعب مكضعب بيعي هيإ يأ ءاوباعتف اوبيعت اي
 ةِض واعملل

 ةيرخسلا نم روكذملا يأ ُمْساِلَآ سن رفاك اي ءقساف اي :هنمو «:ههركي بقلب اضعب

 ةداع هرركتل قي هنأ ةدافإل ؛مسالا ري لدب نيالا دن قوقل ربانتلاو زمللاو

 نم اريثك اوُبنَتَِجآ أوما َنيِذْلا اًمأكي و » َنوُاَطلآ ْمُه كيلو كلذ نَِمِْكُي هَل نُمَو

 نينمؤملا نم ريخلا لهأب وسلا تظن ناك وهو ,مثؤم يأ 2 مَنِ نُظلَآَضْعَب هب نإ نظل

 ا ل ل ,مهنم قاسفلاب هفالخب ,ريثك مهو

 عمج مسا موقلا نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ مكنم لاجر يأ .ريسفت فطع "راقتحالاو" :هلوقو «لالذإلا :ءاردزالا
 لاجرلاب هصيصخت ىلع لدي ؛هظفل نم هل دحاو ال عمج :ليقو ءلجر ىعملا يف هدحاو «ةصاخ لاجرلا نيعم

 (يواصلا ةيشاح) .ةغللا لصأل قفاوملا وه اذهو «"ءاسن نم ءاسن الو" :هلوقب هتلباقم
 ؛باع نم باعي هنإف .مهسفنأ ىلإ عجار مهريغل مهبيع نأل ؛"مكسفنأ اوزملت الو" :هلوقب هنع ربع امنإو :بيعي ال يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ناسللاب نعطلا :زمللاو .مهسفنأ ىلإ عجار اضعب مهضعب بيعف «ةدحاو سفنك نينمؤملا نأل وأ
 بقللا :زبنلا يأ ."يواضيبلا" يف اذك ءءوسلا بقللاب صتخم :فرعلا فو ءاقلطم بقللا :ةغللا يف ربنلا :اوزبانت الو

 (نيلامكلا ريسفت) .باقلألاب يلادتلا :زبانتلاو ءبقللا :كيرحتلاب ربنلا :"سوماقلا" فو ءءوسب

 (كرادملا ريسفت) .موللاب وأ مركلاب سانلا يف همسا راط :مهوق نم ءركذلا ئيعمب انهه مسالا : قوسفلا مسالا سكب

 (نيلامكلا ريسفت) .روكذملا ليوأتب عمج دوهعملا نأ عم هدارفإو ؛دهعلل "مسالا" يف ماللا نأ ىلإ ريشي :خلإ روكذملا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .بيرغ لعافلا نع الدب هلعجو ؛,فونذحم أدتبم ربخ وأ ؛هيلع مدقم هربخ أدتبم هنأ هيف روهشملا :لإ لدب
 (يحخركلا ريسفت) ةدقااويك وبقي رودي ةدلعل يب ةلخل انتر قسفي/ ةرزقض ربك ل ناك نإو هنأ نعي :ةداع 7

 لاق :هنع يهنم يف عقي نأ ففوخ نظ لك يف لمأتلاو طايتحالا يغبني هنأ ىلإ ةراشإ ؛ريثكلا مهيأ :نظلا نم

 .هب ملكتي الو نظي نأ وهو «مثإب سيل :رخآلاو هب ملكتيو نظي نأ وهو «مثإ :امهدحأ ؛نانظ نظلا ب نايس
 هسفن يف يأ :ريثك مهو (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام فلاخي الف :ةرثكلاب فوصوم ضعبلا كلذ نأ نعي :خلإ ريثك وهو

 (نيلامكلا ريسفت) .كرشلا لهأ ىلإ ةبسنلاب ال



 تارجحلا ةروس ملأ نورشعلاو سداسلا ءزججا

 اوعبتت ال ؛نيءاتلا ىدحإ هنم فذح ْأوُسَسَحَت لَو مهنم رهظي ام وحن يف هيف مثإ الف

 ءيشب هركذي ال اَضْعَبمُكُصمَب بدي الو اهنع ثحبلاب مهيياعمو نيملسملا تاروع
 قيفستلاب امي. هيقعأ َمَحَل لشات نا يكذعا حض هيف ناك نإو ههركي

 ا لا كات هدو توسع 184 3383 1 .هب سحي ال يأ ,ديدشعلاو

 لاق «ياربطلاو يقهيبلا هاور ".قسافل ةبيغ ال" :ثيدحلا يف درو امك ,مهنم رهظي ام وحن يف :هيف مثإ الف

 ىئعم يف :ليقو ,.مهنم رهظ يذلا لثم ممك نظن نأ انلف قبسفلا لهأ امأو :«ءوسب ريخلا لهأب كنظ وه :جاحجزلا

 هيفف ؛ديلاب سملا وهو ءسجلا نم لعفت سسجتلا :للإ اوسسجت الو (نيلامكلا ريسفت) .اريثك ابانتجا اوبنتحجا :ةيآلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءيش بلطل نوكي هنأل ؛بلطلا نيعم
 ءامادإ اممل ىغبي هلي هللا لوسر ىلإ ناملس ائعب #» ةباحصلا نم نيلجر نأ :يور :اضعب مكضعب بتغي الو
 راغل ةحيم# رثب ىلإ ناملس انثعب ول :الاقف ناملس امهربخأف ءءىش يدنع ام :لاقف هُو هماعط ىلع ةماسأ ناكو
 ءامحل انلوانت ام :الاقف ءامكهاوفأ يف محللا ةرمح ىرأ يلام :امهل لاق ُتُك هللا لوسر ىلإ احار املف ءاهؤام
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .تلزنف ءامتبتغا دق امكنإ 325 لاقف

 ام ىخأ يف ناك نإ تيأرأ :ليقف :هركي امب كاحأ كركذ :ثيدحلا يو ؛هيف ناك نإو :ههركي ءيشب هركذي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .ملسم هاور .هتحي دقف لوقت ام هيف نكت مل نإو «هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ :لاق ؟لوقأ

 :اهنم ؛تاغلابم هيفو «هجو شحفأ ىلع باتغملا ضرع نم باتغملا هلاني امل ريوصتو ليثمت اذهو :خلإ مكدحأ بحيأ
 ىلإ لعفلا دانسإ :اهنمو «ةبحماب الوصوم ةهاركلا نم ةياغلا يف وه ام لعج :اهنمو .ريرقتلا هانعم يذلا ماهفتسالا

 ناسنإلا محل لكأب بايتغالا ليثمت ىلع رصتقي م نأ :اهنمو .كلذ بحي ال نيدحألا نم ادحأ نأب راعشإلاو "مكدحأ"

 ةفيج تدجو نإ هركت امك :ةداتق نعو .اتيم لعج نح خألا محل ىلع رصتقي مل نأ :اهنمو .اخأ ناسنإلا لعج ح
 املو ؛"هيحخأ نم" وأ ءمحللا نم لاحلا ىلع "اتيم" بصتناو .يح وهو «كيحأ محل هركاف كلذك ءاهنم لكأت نأ ةدودم

 ةماقتساب هل مكتهارك تققحتف يأ "هومتهركف" :هلوقب كلذ بقع هيخأ ةفيج لكأ بحي ال مهنم ادحأ نأب مهررق
 (كرادملا ريسفت) .نيدلا ةماقتساب ةبيغلا نم هريظن وه ام اوهركت نأ اضيأ ققحتيلف «لقعلا

 لكأألاب سحي ال اتيم يأ "اتيم" ةفص لكلاب سحي ال امك ,خألا وأ محللا نم لاح وهو «عفانل يأ :ديدشعلاو

 دارملاف «"اتيم"ل ريسفت :هب سحي ال (نيلامكلا ريسفت) .هيف ليق ام ملعي الو كردي ال باتغملا كلذكف ؛هكردي الو

 :هلوقو :همحل لكأب يأ "هب" :هلوقو ؛هيف لاقي امب هساسحإ مدع ثيح نم تيملاك هتبيغ يف هنأل ؛سحيال نم تيملاب

 (لمجلا ةيشاح) .هب ىضري الو «هيخأ محل لكأ بحي ال يأ ؛يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ هب راشأ "ال"



 تارجحلا ةروس 00 م ظ نووشعلاو سفاسلا ءرخا

 يناثلا مكيلع ضَرُع دقو «هتامم دعب همحل لكأك هتايح يف هبايتغاف يأ ٌهوُمتَهَرَكَف ال

 نإ هنم اوياوتت نأ بايتغالا يف هباقع يأ َدّسآ أ وقل لوألا اوهركاف «هومتهركف

 ءاوحو مدأ ئب أَو ِركْد نم كَدَقَلَح انإ ُساَنلآ اميأَنَي مهي م20 ٌمِحَر نيبئاتلا ةبوت لباق ُباَوَ

 نود يه َلبآَبَقَو بسدلا تاقبط ىلعأ وه «نيشلا حتفب بعش عمج اًبوُعْش ْمُكَنلَعَجَو
 ةميزخ :هلاثم ءاهرحآ لئاصفلا مث ذاخفألا مث نوطبلا مث رئامعلا اهدعبو ء,بوعشلا

 ةليصف سابعلا «ذخف مشاه ؛نطب يصق ؛نيعلا رسكب ةرامع شيرق (ةليبق ةنانك «بعش
 ءاخلا نوكسو ءافلا حتفب تعي ادعو

 ل قولا تاي ما عا 2 د جدو ا ء.يباعلا ىدحإ نهي قلعا أَوفَراَعَتل

 هومتهرك امكف يأ ءال :اولاق ؟اتيم هيخأ محلل لكأي نأ مكدحأ بحيأ :مهل ليق امل :دهاجم لاق :خلإ هومتهركف
 ءافلا لعجف «هومتهرك دقف اذه مكيلع ضرع وأ كلذ حص نإ :ئعملا :يضاقلا لاق .ءوسلاب هركذ اوبنتجاف

 ضرع نأ ىلإ ةراشإ ليثمتلا اذه ف :هتايح يف هبايتغاف (نيلامكلا ريسفت) .ردقم طرش باوح هلعج ثيح ةحيصف
 نسحي مل اذإف .همحل عطق نم همسج ملأتي امك هضرع ضرق نم هبلق ملأتي ناسنإلا نأل ؛همدو همحلك ناسنإلا
 .ىلوألاب هضرع ضرق هنم نسحي مل ناسنإلا موحل لكأ لقاعلا نم
 .ةيليثمتلا ةراعتسالا باب نم هنأ يأ ءهيبشتلا يأ ليثمتلا ليبق نم مالك اذه نأ ىلإ ريدقتلا اذهب راشأ :هلإ هتايح يف هبايتغاف

 هلي هللا لوسر رمأ :لاق هي يرهزلا نع ليسارملا يف دواد وبأ هركذ ءدنه يبأ يف ةيآلا هذه تلزن :للإ مكاقلخ انإ

 اهيأ اي" :لجو زع هللا لزنف ءانيلاوم انتانب جوزن :هي هللا لوسرل اولاقف مهنم ةأرما دنه ابأ اوجوزي نأ ةضايب نيب

 ةبعكلا رهظ ىلع الع ىح الالب نك هلل لوسر رمأ ةكم حتف موي ناك امل :ن#ك سابع نبا لاقو «ةيآلا "سانلا
 نب ثراحلا لاقو «مويلا اذه ىري ال يح يبأ ضبق يذلا هلل دمحلا :صيعلا يبأ نب ديسأ نب باتع لاقف «نذأف

 (لمجلا ةيشاح) .انذؤم دوسألا بارغلا اذه ريغ دمحم دجو ام :ماشه

 اذه :مهضعب لاقف «ةبعكلا ىلع نذأف لالب يقر حتفلا موي ناك امل هنأ يقهيبلاو رذنملا نبا جرخأ :لإ مكانقلخ انإ

 اهيلع ىلا تسلا تاقبط نم يأ :بسنلا تاقبط ىلعأ وه (نيلامكلا ريسفت) .ةبعكلا رهظ ىلع نذوؤي دوسألا دبعلا

 رئامعلا عمجي ةليبقلاو «لئابقلا عمجي بعشلاف .ةليصفلاو ذخفلاو نطبلاو ةرامعلاو ةليبقلاو بعشلا :يهو برعلا
 ؛ةرامع شيرقو «ةليبق ةنانكو ءبعش ةميرح «لئاصفلا عمجت ذحفلاو .ذاخفألا عمجت نطبلاو .نوطبلا عمجت ةرامعلاو

 ."كرادملا" يف اذك ءاهنم تبعشت لئابقلا نأل ؛بوعشلا تيممسو «ةليصف سابعلاو ءذخف مشاهو «نطب يصقو



 تارجحلا ةروس ع نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 َّنِإ ىوقتلاب رخفلا امنإو «بسنلا ولعب اورخافتل ال اضعب مكضعب فرعيل يأ
 رفن ثاَرَعَألا ِتَلاَق .مكنطاوبب 2 9 ريِبَخ مكب ُميلَع هَ َنِإ ً ا هلا كح /' يركع

 اندقنأ يأ اقل اووف بلو وتيم دل لق انيولقب انقس 1012 :دسأ قب قف

 اوُعيِطُت نإو مكنم عقوتي هنكل «نآلا ىلإ َمُكِبوُلُق ىف ٌنَميِإْلا لْخَدَي مل يأ اًمَلَو ارهاظ
 َنِم مكصقني ال ءافلأ هلادبإبو  كارتو زمغاب مكتلي ل هريغو نامبإلاب ءُهَلوُسَرَو هلل

 ورمع يبأل

 يأ تروُئيؤملا امنإ .مه عج هللا َنِإ عيش امياوت نم ٌوُكَلسَمَعَأ

 وُباَتَرَي ل حت -هِلوُسَرَو هللا أوُمَماَء َنيِذَلا دعب هب حرص امك «مهاميإ ف نوقداصلا

 قدص ره عهدا 1 ىف ٌمِهِسفنَأَو مهِلوَمأب أوُدَهنَجَو ناميإلا يف اوكشي مل
 داهجف :ةحسن لو

 مهنم دحوي ملو ءانمآ :اولاق نم ال :مفاعإ يف عجز َوُقِدَّصلآ ُمُه َكِيِنَْوُ 0
 هاوس سس هيلا "ملع' فًّعضم :ٌحيبيِدب هلأ َنوُمِلَعتَ مهل لق .مالسإلا ريغ

١ 
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 أ 0

 مالستسالا ي

 :نولوقي ؛ةقدصلا نوديريو ولي يلا ىلع كلذب نونمب :ريرج نبا امهنع هجرحأ «ةداتقو دهاجم هلاق :خلإ نم رفن
 ىلع مهتم امل الإو 1 لصحي ملو بلق ةنينأمطو ةقث عم قيدصت نامبإلاو :ارهاظ اندقنأ (نيلامكلا ريسفت) .انطعأ

 (نيلامكلا ريسفت+ .عقوتملا رمألا يفنل هنأ الإ "مل" نيعمب "مل" نإف :عقوتي (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلاب دي هللا لوسر
 (نيلامكلا ريسفت) .صقن اذإ اتيل تيلي تالو اتلأ تلأي تلأ :لاقي :مكتلي ال

 ؛لبقتسي اميف لصاح وه لب «نامبإلا لوصح تقو نكي مل بيرلا يفن نأ ىلإ ةراشإ ؛"مثب ىتأ :خلإ اوباتري مل مث
 يف نوقداص مهنأ ىلع لد هللا ليبس يف داهجلا نإ يأ :2! مهداهجب (يواصلا ةيشاح) .كلذ ىلع اوماد مث :لاق هنأكف

 ؟ةيآلا هذه يف هنم هنأ ركذ فيكف ءناميإلا نم سيل لمعلا نأ :وهو لاؤس نع باوج وهو «نيقفانم اوسيلو «نامبإلا
 (يواصلا ةيشاح) .لماكلا نامبإلا ةيآلا نم دارملا نأ :هنع باوحلا حاضيإو

 بارعألا تتأ ناتيآلا ناتاه تلزن املف «ناميإلا مهءاعدا يف بارعألا بذكب ضيرعت هيف :نوقداصلا مه كئلوأ

 (يواصلا ةيشاح) ."هللا نوملعتأ لق" :هللا لزنأف «كلذ ريغ مهنم هللا ملعو .نوقداص نونمؤم مهنأ نوفلحي هللا لوسر
 (نيلامكلا ريسفت) .ءابلاب ئاثلا لوعفملا ىلإ ىدعت اذهو ؛مالعإلا عم انهه ميلعتلا نأ يأ : ملع فعضم



 ق ةروس ماب 4 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 وتوم فام انم انمآ :مكلوق يف هيلع متنأ امم ةزورعشلا يأ رعش ىنعم

 فاالخب «لاتق ريغ نم اوُمَلسأ نأ َكْيَلَع نونمي (ك 3 كيلغ عيش لكي هللا ضّرألا ىف

 ضفانخلا عزنب بوصنم ركَملسإ َنلَع اوُنمَت ال لك مهنم لاتق دعب ملسأ نمم مهريغ

 زثك نإ ٍنيَميِإلِل ْريكَدَه نأ َريكيَلَع ُنُمَي هللا ٍلَب نيعضوملا يف "نأ" لبق ٍرتقيو  عابل

 باغ ام يأ ضَرألآَو ِتويَمَّسلا َبيغ ٌمَلْعَي َهَلل ِك .انمآ :مكلوق يف

 .هنم ءيش هيلع ىفخي ال ءاتلاو .ءايلاب مهو َنوُلَمْعَت اَمِب ٌرْيِصَب ب امهيف
 / رثكألل ريثك نبال

 ةيآ نوعبرأو سمح ؛ةيندمف ةيآلا ِتوَمَسلآ اَنَقَلَح َدَقَلَو 98 الإ ةيكم ق ةروس

 يناثلاو هسفنب امهوأ «نينثالا ىدعتي -انهه امك- فيعضتلا ةطساوبو «طقف دحاولا ىدعتي ئعملا اذه وهو :رعش ىنعمب

 ينعي ءاوملسأ نأب يأ :اوملسأ نأ (هريغو يواضيبلا ريسفت) .انمآ :مكلوقب هنوربختأ يأ "هنورعشتأ" :هلوق .رحلا فرحب

 انهه ردقم وهف «ءابلا وه يذلا ضفاخلا يأ :ردقيو (كرادملا ريسفت) .ركشلل اضيرعت يدايألا ركذ :نملاو ؛مهمالسإب
 ,"نإ"و "نأ" عم درطيو رثكي هفذح نإف ؛"'مكاده نأ"و "اوملسأ نأ" :امه "نيعضوملا يف" :هلوقو «عضاوم ةثالث يف

 (لمجلا ةيشاح) ."مكمالسإ يلع اونمت ال لق" :هلوق يف هيلإ يدع اذلو لوعفملا عضوم يف "اوملسأ نأ" :نايح وبأ لاقو

 هللف ,هللاب ناميإلا مكئاعدا يف نيقداص متنك نإ :هريدقت «هيلع هلبق ام ةلالدل ؛فوذحم هباوج :نيقداص متنك نإ

 (نيلامكلا ريسفت) .مكيلع ةنملا
 :لوقي نأ رسفملل بسانملا ناكف رخآلا لوقلا ىلع "انقل دقلو الإ" :هلوقو «نيلوقلا دحأ ىلع اهلك يأ :ةيكم

 5# سابع نبا نع يور اذك :خلإ انقلخ دقلو الإ (يواصلا ةيشاح) .نيلوقلل اريشم نوكيل ؛"انقلح دقلو الإ وأ"
 (نيلامكلا ريسفت) .دوهيلا يف تلزن اهأ هريغو مكاحلا جرخأ :"ناقتإلا" يف لاق ؛ةدانقو

 انلسرأ دقل وأ «هدعب امم اذحخأ ركذ امي هردقو ءفوذحم مسقلا باوج نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ ةكم رافك نمآ ام

 وأ ؛مالكلا لوطل ؛ماللا تفذحو "انملع دق" وه :ليقو ."مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجع لب" :هلوق ليلدب ادمحم

 نم حلفأ دق" :هلوق ىلإ :"اهاحضو سمشلاو" :لاق امك ءاهنع ضوع اهلبق ام نأل ؛"لوق نم ظفلي ام" :هلوق وه

 (لمجلا ةيشاح) .عوقولا ققحم اهدعب لعفلا نأ ئيعمب قيقحتلل هيف "دق"و ."اهاكز



 ق ةروس مه نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 1- ' 4 ى كف ره. يف *” شح 808 شوز
 ثعبلا دعب رانلاب مهفوخي مهرذني ,مهسفنأ نم لوسر َمرهنم ٌرْذنَم مهَءاج نا اًوبجح لب

 (ةيناثلا ليهستو («نيتزمهلا قيقحتب ذأ 22 ٌثيِجَع ءْئَس راذنإلا اَذَه َنورِفَكلا َلاقف

 ةياغ ىف 2 ٌديِعَب ُعِجَر كِلاذ ؟عجرن ايمانك اثم نيهجولا ىلع امهنيب فلأ لاحدإو

 حوللا وه 2: ٌظيِفَح ُبَتك اَنَدْنِعَو ا لكأت ثضْرألا صقنت اَم اَنَماَع َدَق «دعبلا

 نأش يف َرُمَق َمُهَءاَج اّمَل نآرقلاب َقَحْلآب أوُبَّدَك َلَب .ةردقملا ءايشألا عيمج هيف ؛ظوفحملا

 رعاش :ةرمو ءرحسو رحاس :ةرم اولاق .ءبرطضم 2 :)) جيرُم رم ٍرمأ ىف نارقلاو 2 يبنلا

 اوركنأ نيح مهلوقعب نيربتعم «ممهنويعب ًأورظني لق ةناهكو نهاك :ةرمو «رعشو

 بانل ان بكاوكلاب اَهنيَرَو دَمَع الب اًهَسيَنَب فيك مُهقْوف ةنئاك ٍءاَمَّسلا ىلإ ثعبلا

 2 ام د عمم عوج ءامسلا ىلإ عضوم ىلع فوطعم َضَرَألاَو .اهييعت كرفش :) جوف

 ةبسنلاب اذهو ع ةيمس يفحخ رمأ ماظعتسا :بمعتعلاو ةعينشلا مالاوتعا نايبل ةفوتما مسقلا باوحج نع بارضإ :لب

 (يواصلا ةيشاح) .(١7:فرحخزلا) © ِميِظَع نيتي ةلا نم لُخَر ىَلَع ْنآْرَق ملا اذه لَ : الؤلاو :اولاق ثيح ةرصاقلا مهوقعل

 ؛مهاتوم داسجأ نم يأ : لكأت (نيلامكلا ريسفت) .هيلع مالكلا ةلالدل ؛هركذ كرتف «,ثعبلاب هيلإ عجرن يأ :عجرن

 (كرادملا ريسفت) .اوناك امك ءايحأ مهعجر ىلع ارداق ناك ءمهماظعو مهمحل

 .هيلع علطي ظوفحم واح باتك هدنع نم ملعب ءايشألا ليصافتب هملع هيبشت ىلع مالكلاو ؛ةيلاح ةلمحجلا :خا اندنعو

 هل وط «ةعباسلا ءامسلا قوف عءاوشلا ىلع ةرقتسم ؛«ءاضيب هرد نه وهو يأ :ظروفخلا حوللا وه (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .برغملاو قرشملا نيب ام هضرعو «ضرألاو ءامسلا نيب ام

 لمح ىئعمع. هيف ماهفتسالاو «لوعفملا نم لاح "فيك" :اهانينب فيك (نيلامكلا ريسفت) .رمألا ال رمألا بحاص

 .عدص الو اهل قتف ال ءبويعلا نم ةميلس افأ يأ "قوقش" ةفص :اهبيعت (نيلامكلا ريسفت) .رارقإلا ىلع بطاخملا

 ىلع بصن [(نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا ةطيرش ىلع رامضإلاب بوصنم :ليقو] :عضوم ىلع (نيلامكلا ريسفت)
 ْق هلبق ىلا ةلمجلا | نم هنأ ؛هفدح باوصلاف (عقوم او 0 :هلوقو غافلا اورظني ملفأ :ريدقتلا دإ ؛ةيل وعفملا

 (لمجلا ةيشاح) .مظنلا



 ق ةروس ظ مارب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 لك نم ايف انَتبَأَو اهتبثت الابج َىِيدوَر انف اَنيقلأَو ءاملا هجو ىلع انوحد اَهيَئْدَدَم فيك
 0 تشيلا ا

 انه اريضبتا كلذ انلعفا يأ هل لوعفم عبصتت .هنسحل 4هب جه 22 جت فنص جوز

 0 ِءاَمَّسلا َنِم اَنلَزَتَو .انتعاط ىلع عاجر (©) نسيم بَ لكِ اريكذت لئَرْكذَو

 آخ َلَخَلاَو .دوصخملا © ديصتلا عرزلا ٌبَحَو نيتاسب ٍتدَّتَج ءهِب اَنَتبْنأَف ةكربلا ريثك
 20 رق

 ٍداَبِعَ ار .ضعب قوف هضعب بك ارتم 2 ! ٌديِضَن ُملَط اه ةردقم لاح ءالاَوِط ٍتَقِساَب

 هنأ ىلإ اذهبي راشأو ءهب رسي يأ :هب جهبي (حارصلا) .نرس يأ :ئيجهأو ٍنيجهي :لاقيو ءرورسلا :ةجهبلا :جيهم
 .هلجأ نم لوعفملا ىلع اهبصن ىلع ةماعلا :2إ ىركذو ةرصبت (لمجلا ةيشاح) .رورسلا هب لصحي يأ ؛لعاف نعم.

 مهانركذو «ةرصبت مهانرصب يأ ءردقم امهظفل نم لعفب نابوصنم :ليقو «مهلاثمأ ريكذتو مهلاثمأ ريصبتل يأ
 أرقو .اهاري نمل ريكذتو و تاذ يأ «لوعفملا نم لاح :ليقو «نيركذمو نيرصبم يأ «نالاح :ليقو «ةركذت

 فيك" هيف لماعلاو يأ "هل لوعفم" :هلوق (نيمسلا ريسفتلا) .ةرصبت يه يأ «عفرلاب ٌركذو ةرصبت :يلع نب ديز
 يأ "انم اريصبت" :هلوقو ءامهدعب امو نييزتلاو ءانبلا انلعف يأ ءلماعلل ريسفت خلإ "كلذ انلعف يأ" :هلوقو ؛"اهانينب

 (لمجلا ةيشاح) .نيردصملا نم لكب قلعتم "دبع لكل" :هلوقو (انخيش) .الالدتساو اميهفتو اميلعت
 :لمجلا لاقو (يواصلا ةيشاح) .ةغلابملل ال ةبسنلل ةغيصلاف ءاهيلع لابقإو عوجر يذ يأ :انتعاط ىلع عاجر

 .ةرثك ئيعم هيف نكي مل نإو ؛عوحرلا لصأ ىلع رادملا ذإ ؛ةغلابم ةغيص ال «نابلو رامتك بسن ةغيص "عاجر"
 ىلإ ءيشلا ةفاضإ مزلي الثل ؛هب ملعلل ؛هماقم ةفصلا ةماقإو ءفوصوملا فذح نم هنأ ىلإ اذه راشأ :عرزلا بحو

 .ناظفللا فلتحا اذإ ةزئاج انأ عم .هيلإ فاضملاو فاضملا نيب ةرياغملا يضتقت ةفاضإلا نأل ؛ةعنتمم يهو هسفن

 .ريعشلاو ربلاك دصحي نأ هنأش نم ام يأ :دوضحملا (لمجلا ةيشاح) 56 رادو ؛ديرولا لبحو «نيقيلا قحك

 تاقساب عمجلاو ؛ةقساب يهف «تلاط يأ دعق باب نم :اقوسب ةلخنلا تقسب :لاقي :خلإ تاقساب لخنلاو

 (يواصلا ةيشاح) .هملع يف رمي :لحرلا قسبو ؛قساوبو
 كلذلو ءاهعفانم ةرثكو اهعافترا طرفل ؛ركذلاب اهدرفأو ءالاوط نكت مل تابنإلا تقو اهنأل يأ :ةردقم لاح

 نوكي نأو «قزر اذ يأ .دابعلل اقوزرم يأ الاح نوكي نأ زوجي :دابعلل اقزر (يخركلا ريسفت) .امي ملسملا هك هبش
 .ردصملاب قلعتم امإو ةفص امإ "دابعلل'و هل الوعفم نوكي نأ زوجيو «قزر هذه تابنإ نأل ؛"انتبنأ" نيعم نم اردصم
 يف هب ديقو «ةبانإلاب دابعلا انهه ديقي مل :هيبنت (نيمسلا ريسفتلا) .دابعلل اقزر يأ ؛ةدئاز ماللاو ءردصملل لوعفم امإو

 بينملا نأ ريغ ؛دخأ لك معي قزرلاو «بينمل الإ نوكت ال ةركذتلا :نأل ؛"بينم دبع لكل ىركذو ةرضبت" :هلوق

 (بيطنخلا ريسفت) .ديقب قزرلا صصخي ملف ؛ماعنألا لكأت امك لكأي هريغو «ماعنإلل اركاشو اركاذ لكأي



 ق ةروس مااا نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 انه لثم يأ َكِلَدع ثنؤللو رانا .هيق يرعسي "2 مم َةَدلَب هب اَئْيَمَحَأَو هل لوعفم

 اورظن مهنأ :نيعملاو ريرقتلل ١ مسلم ؟هنوركنت فيكف روبقلا نم 9 جو را ءايحإلا

 رك يه نزلا ُبتحصأَو هوق يعمل لعفلا ثينأت حوُت موق مُهلبَق تَبَذَك .ركذ ام اوملعو

 :ليقو «ناوفص نب ةلظنح ليق :مهيبنو .مانصألا نودبعي .مهيشاوع اهيلع نيميقم اوناك

 ةكيألا بتكصأو (2) طول ُنَوْخِإَو ُنَوَعَرِفَو دوه موق ٌداَعَو حلاص موق (ج) ٌدوُمْتَو هريغ

 ؛مالسإلا ىلإ هموق اعدو واما «نميلاب ناك كلم وه 3 ْمْوَقَو بيعش موق «ةضيغلا يأ
 فتلملا رجتشلا وع

 باذعلا لوزن بجو متو ٍديِعَو ىف شيرقك َلُْسْولا بدك نيروكذملا نم رك ريتك

 ؛هب يعن مل يأ 0 ايحَقَأ كب شيرق رفك نم كردص قيضي الف ؛عيمجلا ىلع
 2 سس ظ ا اف هاجم عمم .ثعبلا وهو () رئيِدَج قلخ نم كش سبل ىف ره ّلَب ةداعإلاب يعن الف

 لك نم تتبنأو «ءاملا كلذب تبرو ترتهاف ةسباي ةبدح اضرأ يأ "اتيم ةدلب" :هلوقو «ءاملا كلذب يأ :هب انييحأو

 اهفصو فيكف ؛ةثنؤم ضرألا :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج :خلإ هيف يوتسي (يواصلا ةيشاح) .جيمب جوز

 رابتعاب ريكذتلا نأ :باوصلاو ؛كانه سيلو ليعف ف ثنوملاو ركذملا ءاوتسا نأل ؛رظن باوجلا اذه فو ؟ركذملاب
 ؛مكتوم دعب ءايحأ نوجرخت كلذك ةتيملا ةدلبلا هذه تيبح امك يأ :جورخلا كلذك (يواصلا ةيشاح) .اناكم هنوك

 (كرادملا ريسفت) .ءادتبالا ىلع عفرلا لحم يف فاكلاو «تاوملا ءايحإك تاومألا ءايحإ نأل

 .خيبوتلاو راكنإلل :لوقي نأ ىلوألا [(نيلامكلا ريسفت) .هتيبثتو هنع مهفتسملا رمألا قيقحتل| :ريرقتلل ماهفتسالاو
 مهو وطت مل رثب وه :سرلا باحصأ (يواصلا ةيشاح) .اونمآل اوملعو اورظن ول ذإ ؛حيحص ريغ "خلإ ئيعملاو" :هلوقو
 موق هيلع فوطعملا نأل ؛هموق نوعرفب دارأ :خل! نوعرفو (كرادملا ريسفت) .دودحألا باحصأ :ليقو «ةماميلاب موق

 (كرادملا ريسفت) .هعبت ةرثكل ؛هب يمس :ل! عبت (كرادملا ريسفت) .تاعامج تافوطعملاو ؛حون

 ؛يراكنإ ماهفتسالا نأ ىلإ ريشيو «نيءايلا ىدحإ فذحب موزحم :هب يعن مل .قلخلا ءادبإ نع انزجعفأ :خلإ انييعفأ
 هنأك «قايسلا هيضتقي ردقم ىلع فطع :خلإ سبل يف مه لب (نيلامكلا ريسفت) .بعتلاو زجعلا يعم. انهه يعلاو

 (ةداعلا ةفلاخم نم هيف امل ءديدج قلخ نم ةهبشو .طلخ يف مه لب «لوألا قلخلا ىلع انتردقل نيركنم ريغ مه :ليق

 (يواصلا ةيشاح) .تاداعلا دودح نع هجورخب راعشإلاو «هنأش ميخفتل ؛"قلخ" ريكنتو



 ق ةروس ممم نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ءابلا يب ثّدحت نس وسو ةيروطوتس اذ "نحن" :ريدقتب لاح ْمَلَعَتَو َنَْنِإلا اَقَلَح َدَقَلَو

 هت ٍديِرَوْلا ِلَبَح َنِم ملعلاب نوبل قي ةنلن نكاسنالل ريمضلاو «ةيدعتلل وأ ةدئاز

 ىقَلَعُي ارذقم "ركذا" ةبضان ْذِإ .قتعلا ّىحفصل ناقرع :ناديرولاو «نايبلل ةفاضإلا

 ٍلاَمْشلَانَعَو نيِمّيَل نع هلمعي ام ناسنإلاب نالكوملا ناكلملا ناَيَقَلَتُمْلا تبثيو ذخأي

 الها 720 لإ لّوق نِم ظفلَي ام ..هلبق اه هربحخ اكديم وهو ,لادعاف يأ هه ديعق هنم

 5 5 5 0 0 1 1 6 11 1 22225 06 ا اا ل لا ا ااا ل يااا ل ا اك ا ايا

 ةلمجلا نأل يأ "نحن :ريدقتب لاح" :هلوق دال وأو مدآب قداصلا سنجلا هب دارملا :تاسنإلا انقلخ دقلو

 فوذحم اربخ تبرعأ واولاب تنرتقا نإف ؛طقف ريمضلا يوحت لب «واولاب نرتقت ال الاح تعقو اذإ ةتبثملا ةيعراضملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفنب ايدعتم سوسوت ناك نإ :ةدئاز ءابلا (يواصلا ةيشاح) .الاح ةيمسالا ةلمجلا نوكتو

 ةراتو اهثدحي ةرات «ةثداحمو ةملاكم امهنيب يرحت ءنيصخش هسفن عم ناسنإلا لعجف يأ :كاسنإلل ريمضلاو

 ريخلا يف بتكيف مهلا امأو ءسجاهلاو رطاخلا اهلثمو ءارش وأ اريح ناسنإلا امي ذخؤي ال ةسوسولا هذهو .هثدحت

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ مدقت دقو ءارش وأ اريخ بتكيف مزعلا امأو ءرشلا يف ال
 لاصتا هدبع نم ىلاعت هبرقف .«ةيفاخ هيلع ىفخت ال ءسفن لك ىلع مئاقلا وه لب. ءيش هبحخي ال هللا نأل :هيلإ برقأ

 (يواضلا ةيشاح) .(؟ه:دمحم) متنك امنيأ 1 هَللاَوأ» :ىلاعت لاق «نيع ةفرط هنع بيغي ال ثيحب هيف هفيراصت

 نأل ؛ببسملا ىلع ببسلا قالظإ نم «ناكملا نع ههيزنتل ؛ملعلا برق نع يناكملا برقلل زوحت هيفف :خلإ ملعلاب
 امهنإ :لاقي «قنعلا يف ريبك قرع :ديرولاو :ديرولا لبح نم (نيلامكلا ريسفت) .ملعلل ببس ءيشلا نم برقلا
 هناسل امهملقو «تائيسلاو تانسحلا يفيحص يف نابتكي يأ :تبثيو ذخأي .حراشلا هركذ امك «ناديرو

 (يواصلا ةيشاح) :هذجاون ناسنإلا نم امهلحمو ءهقير امهدادمو
 كلذ دْعب ةكْئالَمْلا ول : ىلاعت هلوقك ددعتملا ىلع قلطي دقو «ةينثتلا ىلع انهه قلطأ "اليعف" نأ ىلإ ريشي :نادعاق

 ؛لعافلا نيعمب هنأ ىلإو «هيلع يناثلا ةلالدل ؛لوألا نم فذح :ليقو :نييفوكلا لوق اذهو (4:ميرحتلا) ؛ٌريِهظ
 راشأ "نادعاق يأ" :هلوق (نيلامكلا ريسفت) .حربي ال يذلا مزالملا يأ سلاجملا عمه سيلحلاك .دعاقملا نيعمج :ليقو

 نيميلا نع :هريدقت :"كرادملا" فو «نانثالاو دحاولا هيف يوتسي اليعف نأل ؛نيثملا ماقم ميقأ درفم "ديعق" نأ ىلإ هب

 امك ءسيلجلا وه ديعقلاو :"ريبكلا" فو ؛هيلع يناثلا ةلالدل ؛لوألا فذحف «نييقلتملا نم ديعق لامشلا نعو «ديعق

 ."نايقلتملا ىقلتي ذإ" وهو "هلبق ام هربخ" :هلوقو ءسلج نيعمم دعق نأ



 ق ةروس م8 نورشعلاو سداسلا ءرزجلا

 وَو3ِِ35َو5313095وورج ا وو وسو

 ّح «ةرخالا _ نم قَلآِب هتدشو هترمغ ِتَوَملا ةّركَس َتَءاَجَو ىثملا يعم. امهنم لكو
 بره 2: ُديِحَخ ُهْنِم تنك ام توملا يأ َكِلَذ ةّدشلا سفن وهو «انايع امل ركنملا اهاري

 ليملا 0

 ؛باذعلاب رافكلل 2 ٍديِعَوْلا ُمْوَي خفنلا موي يأ َكِلَذ ثعبلل روُصلآ ىف َحِقُتَو عزفتو

 اهيلح هدو يكن هيلإ اهقوسي كلم لم ٌقيآَس اَهَحَم رشح ىلإ سفن لك هيف َتَءَجَو

 َنَم ةَلْفَع ىف ايندلا يف َتنُكَدَمَّل :رفاكلل لاقيو ءاهريغو لحرألاو يديألا وهو ءاهلمع

 َوَيْلا َكرَصَبَف مويلا هدهاشت امي كتلفغ انلزأ َكَءاآَطِغ َكِنَع اًفَشَكَف مويلا كب لزانلا اَذَه

 0 هب لك ملا كلملا ,هئيرق َلاَقَو ايندلا يف هتركنأ ام هب كردت ٌداح مك ٌديِدَح
  1ا 0

1 ١ 

 .ديتعو بيقر هنأب فوصوم امهنم لكف «ناديتعو نابيقر امهنأب نافوصوم ناكلم هيدل الإ ىيعملاف يأ :امهنم لكو

 كلت يف دبعلا لعف اذإف .ةبانجلا ةلاح يفو عامجلا دنعو الخلا يف :ةثالث عضاوم يف الإ هقرافي الف يأ "رضاح" :هلوقو

 ديز ءاج :كلوق يف امك ةيدعتلل ءابلا :قحلاب (يواصلا ةيشاح) .اهابتكو اهتحئارب اهافرع ةئيس وأ ةنسح تالاحلا

 ىح يأ «انايع امل ركنملا هاري يح ؛ةرخآلا رمأ نم قحلا رمألا ترضحو تتآ نعي ؛لطابلا لباقم قحلاو ءورمعب

 ثعب يذلا رمألا ةقيقح توملا ةركس ترضحأو :ىعملا :ليقو «ةدشلا سفن وهو ةنياعم ةيؤر ةرخآلل ركنملا ىري

 (نيلامكلا ريسفت) .قحلا وه يذلا ءازجلا وأ توملاب نأ :ليقو ءهلسر هب
 ةمظعلا نم وهو 232 ليفارسإ هيف خفني يذلا نرقلا وه "”روصلا"و «”"توملا ةركس تءاجو" ىلع فطع :لإ خفنو
 (لمجلا ةيشاح) .خفنلاب نذإلل ارظتنم 25 دمحم ثعب نيح نم ليفارسإ همقتلا دقو «هللا الإ هردق ملعي ال ثيحب
 ؛تائيسلا بتاك :قئاسلا :ليقو ءرسفملا هلاق ام اهرهشأ «لاوقأ ىلع ديهشلاو قئاسلا عم ف فلتخا :ديهشو قئاس

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو «هلامعأو هحراوج ديهشلاو «هنيرق وأ هسفن قئاسلا :ليقو ؛تانسحلا بتاك :ديهشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .كاحضلاو سابع نبا نع ريرج نبا ىور اذك :لإ يديألا وهو
 انفشكف هلوزن لبق نآرقلا اذه نم ةلفغ يف «دمحم اي تنك دقل :هانعم ملسأ نب ديز دنعو روهمجلا دنع : رفاكلل لاقيو

 (نيلامكلا ريسفت) .سفنلل اياطخ فاكلاو ءاهملا رسك نم ةءارق لوألا ديؤيو .قايسلا همبالي ال ديعب اذهو «هلازنإب كنع

 ريسفت) .اهيلع رظنلا روصقو اهب فلإلاو تاسوسحملا يف كامهنالاو ةلفغلا وهو «داعملا رومأل بجاحلا ءاطغلا :كءاطغ

 هلوق يف امك «هناطيش هنيرق :دهاجمو ند سابع نبا نعو «هريغو يوغبلا هراتحا ام اذه :هب لك ؤملا كلملا (يواضيبلا
 ؛منهجل ديتع ؛يكلم فو يدنع هب تلكو يذلا لحرلا اذه نأ :ئعملاو (؟7:ق) كهنيَمْطَأ ام اَنَبَ هئيرق لاق :ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .يلالضإو يئاوغإب اهل ءيهم



 ق ةروس مب نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 وأ قلأ قلأ يأ َّمَهَج ىف ايقْلَأ :كلامل لاقيف ءرضاح 29 ُديِتَع ََّدَل يذلا يأ اَم اذه ع 3 جاما سا د 59 0 0 ىلا . © 0ع
 اتم .قحلل دناعم /ج ٍديِبَع ٍراَفَك َّلُك افلأ نونلا تلدبأف ,نسحلا أرق هبو ءْنّيقلأ كئاملل :ةحست يو

 نيب َرحاَ اهل لا َعَم َلَعَج ىذا .هنيد يف داش [) ٍبِيِرُم ملاظ ٍدَتْعُم ةاكزلاك ِرِيَخلِل

 3 ل م يجف 4 ٠ 5 : هللا سل 8
 عمم همس قل كيوشللا باذَعلا ق هاكقلاف ةربح .طرشلا ىنعم نمض .ادتبم

 ديتع ءيش اذه يأ :"ديتع"ب قلعتم "يدل"و ءاهتفص "ديتع"و ؛ةفوصوم ةركن "ام" نوكت نأ زوجي :ديتع يدل ام
 :؛فوذخم ادتبم ريخ وأ «ةيناث ةفص "ديتع"و "ام"ل افضو "يدل" نوكي نأ اذه ىلع زوجيو «يدنع رضاخ يأ يدل

 هتلصو لوصوملاو ءلوصوملا ربخ "ديتع'و ءاهتلص "يدل"و «يذلا نعم. ةلوصوم "ام" نوكت نأ زوجيو ؛ديتع وه يأ
 "اذه" ربح "ديتع"و ؛«"يدل"ب ةفوصوم وأ تناك ةلوضوم "اذه" نم الدب "ام" نوكت نأ زوجيو .ةراشإلا مسا ربخ

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم أدتبم ربح وأ «ربخ دعب اربخ وأ الدب نوكي نأ "ديتع' يف يرشخمزلا زوجو
 لعفلا عم هريمض يقبأو يناثلا لعفلا فذحف «قلأ قلأ :هلصأ ناكف «لعفلا ةينثت ةلزنم لعافلا ةينثت نأ عي :قلأ قلأ

 جاتحا دحاول باطخلا نأ ىلع حراشلا ىرج امل :"لمجلا" يف لاقو .هريغو "يواضيبلا" نم ريمضلا ىف لوألا
 نأ لصألاو ؛ةروصلا يف ةينثتلا ريمض فلألا نأ :لوألا ءنيهجو نم هلصاحو .ظفللا يف ةينثتلا نم راذتعالا اذه ىلإ

 هنأب فرعي اذه ىلعف «ةينثتلا ريمضب امهنع ربعو ؛لوألا لعاف عم هلعاف عمجو يناثلا فذحف ءديكوتلل رركم لعفلا

 ةبلقنم يه لب ةينثتلل تسيل فلألا نأ :يناثلاو .ظفللا ىلع بارعإلا رادمو ؛لعاف فلألاو ءنونلا فذح ىلع بم

 .فقولا ىرحب لصولا ءارجإ ىلع ديكأتلا نون نع لدب فلألاف يأ 'نيقلأو' :هلوقو .ةفيفخلا ديكوتلا نون نع
 .رانلا يف دناعلاو نارفكلا ريثك لك ناكلملا اهيأ ايقلأ :ةيآلا ئيعمو (يواضيبلا ريسفت)

 قئاسلل اهيف باطنخلا :ليقو ءفقولا ىرحب لصولا اورجأ مهنكل ؛فقولا دنع افلأ لدبي امنإو :افلأ نونلا تلدبأف

 يف طرشلا هبشي أدتبم :لوقي نأ هباوصو «لهاست هيف :طرشلا ىنعم نمض أدتبم (نيلامكلا ريسفت) .ديهشلاو

 وأ ؛مذلا ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجي "لعج يذلا" :هلوق :"نيمسلا" يفو «هربخ يف ءافلا تلخد اذلو «مومعلا

 تلخدو :ليق «"هايقلأف" ربخلاو «ءادتبالاب اعوفرم وأ "رافك" نم الدب ارورحم نوكي نأو ؛لك نم لدبلا ىلع

 (لمجلا ةيشاحإ .طرشلاب ههبشل ؛ءافلا

 وه :ليقو «هايقلأ :هيف لاقي يأ «لوقلا ريدقتب الإ ارب عقي ال رمألا نإف ؛ءافلا دعب لوقلا ريدقتب وه :هايقلأف ةربخ
 :ليقو «"هايقلأ" هرسفي رمضمل لوعفم :ليقو «ءافلا دعب لوقلا ريدقت ىلإ جاتحم ريغ طرشلا باوج نبعم يف هنوكل
 ؛رظن هيفو ؛ديكأت :ليقو «"منهج يف هايقلأ" ىلع فطع "ديدشلا باذعلا يف هايقلأف" :هلوقو «"رافك لك" نم لدب

 (نيلامكلا ريسفت) .ديكأتلا قاني فظعلا نأل



 3 ةروس ع نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ٍللَض ىف ناك نكيلَو فلس مكان انكر ناطيشلا .هُنيرق َلاَق .مدقت ام لثم هريسفت

 اوم  ىلاعت َلاَق .يل هئاعدب ناغطأ وه :لاقو «يل باجتساف هتوعدف 3 ا

 ةرخآلا يف باذعلاب ب ٍديِعَولاب ايندلا درت سك َدَقَو انه ماصنخلا عفني ام يأ َّىَدَ

 »ديل ملط نأ آمو كلذ يل د لق ريغي ُلَّدَبُي اَم .هنم لب الو ءاونمؤت ملول

 2 نوط ي 4 مْ الإ» :هلوقل ؛مْلَظ يذ نعم. 'مالظو" .مرج ريغب مهذعأف
 هيفي ابفب ام. هدعول ؛قيقحت ماهفتسا ِتأَلَتمَآ لَه ْمهَجِ ءايلاو نونلاب لوقت يا مالظ' هبصان

 ”وايزم نم لَه لاؤسلاك ماهفتسالا ةروصب

: 
 رع

 ! 3 0 | رس

 . «هب تألتما ام ريغ عسأ ال نيف يأ ؟م
 د للا 1

 دقو «كلام وه دحا ول باطخلا نأ عم عظفللا يف ةينثتلا نع راذتعالا كيج نوع قأ عمدقت ام لثم هجيرخت يأ :ةريسفت

 يأ "انه ماصخلا عفني ام يأ" :هلوق (يطرقلا ريسفت) .مهئانرقو نيرفاكلل باطخ :خلإ اومصتخت ال .هحاضيإ تملع
 ؛"اومضتخت ال" :هلوق نم لاح ةلمحلا نأ هرهاظ :خل | تمدق دقو (لمجلا ةيشاح) .باسحلا فقومو ؛ءازجلا راد يف

 :لصألاو ؛ءفذح ىلع مالكلا نأب بيجأو ؟ةرخآلا يف ماصتخالاو ءايندلا يف ديعولاب مدقتلا نأب لكشم وهو

 .مدقت نعم مدق نأ ىلع ةيدعتلل وأ ةدئاز ءابلا هي (يواصلا ةيشاح) .مكيلإ تمدق يأ نآلا تبث دقو

 ريسفت) بتايا كا باس يو ردو 1 الا يسيل أ ليات "الو تاتا روستو

 (نيلامكلا ريسفت) ١8(: :فارعألا) 4 منه نا :هلوقب اهئلمت

 نم عنام الو ؛عالقعلا باوج هتباجأو ئعالقعلا باطح منهج ىلاعتو هناخعبس هللا بطاخ جا قيقحت ةايهفتسا

 عم زاحملا فلكت ىلإ ةجاح الف ".امر ىلإ رانلا تكتشاو «رانلاو ةنحلا تجاحت" :درو امل ؛اعرشو القع كلذ

 هللاف ءقيقحتلا ريرقتلا ماهفتساب دارملاو .تادامحلا قطن نم ةنسلا يف درو امث هرئاظنو ءاذه يف ةقيقحلا نم نكمتلا

 (يواصلا ةيشاح) .تدكاتما كق'افأب اهررقي ىلاعت

 امعإو 2"تّلتما دق" :هلوقب راش اهك ءربخلا هانعم و ماهفتسا هتروص اياوح هتباجأ يأ :خا ماهفتسالا ةروصب

 .لاؤسلاك :لاق كلذلف ."تألتما له" :ىلاعت هلوق وهو «لاؤسلا قبط امباوج نوكيل ؛ماهفتسالا ةروصب هتباحأ

 ئلتك مل عفو ىف ىف لع يأ ادرج نكمل زه :اهئالتما دعب لوقت اهأ يأ ,ديحباك ردصم وهو :ديزم نم له

 ءركنتسم ريغ وهو ءمنهج نم لوقلا قيقحت قيقحت ىلع اذهو «ديزملل عضوم اهيفو ديزتست اهأ وأ «تألتما دق نعي

 (كرادملا ريسفت) .ال مأ تألتما اهنأب ىلاعت هملعل ؛ةرفكلا خيبوتل لاؤسلاو «ح راوجلا قاطنإك



 ق ةروس | م 1 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ءافورف مهنم قو ويِعَبرَع اناكم َنقكمْلِإ تبق هلآ ترو .تالعما دق يا
 "نيقتملل" نم لدبيو ءايندلا يف يايلاو ءاتلاب َنوُدَعوَت ام ّيئرملا اَذَه :مههل لاقيو

 َنَمحَّرلا َّىِثََح نم هدودحل قاس ب“ ةعاط ىلإ عاّجر ِباّوأ لكل :هلوق

 :اضيأ نيقتملل لاقيو «هتعاط ىلع لبقم 20بيُم بلقب اج ةارق 2 هفاخ بيَعْلَأب

 َكِلَذ اولخداو اوملس يأ مالس عم وأ ,فوخم لك نم نيملاس يأ ٍمَلَسب اَهوُنْخَدَ
 ايف َنوُءَسَي ام مه .ةنجلا يف ماودلا 72: ٍدوُللآ ْمَوَي لوحدلا هيف لصح يذلا مويلا
 2 3 وق 2 قع دوعو ه9 ه9 .اوبلطو اولمع ام ىلع ةدايز »كيوم اًنيَدلَو املاد

 ا. اهلا |

 «ةروص لاؤس ماهفتسا ناك نإو نيعم راكنإ ماهفتسا وهف «ئلتمي مل عضوم ّيف قبي حلو :تألتما دق يأ

 يف ام هديؤيو «ةدازتسالا ئيعمب ماهفتسا وه :ليقو «لتاقمو دهاحمبو ءاطعو يثذ> سابع نبا لوق اذهو
 اهضعب يوزنيف .همدق اهيف ةزعلا بر عضي يح ؟ديزم نم له :لوقيو اهيف ىقلي منهج لازي ال" :يراخبلا

 ةفص "ديعب ريغ" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ رسفملا هردق :اناكم (نيلامكلا ريسفت) ."طق طق لوقتف ؛ءضعب ىلإ

 ةفص هنأل امإ ؛ةديعب ريغ :لقي ملو «فرظلا ماقم همايقل ؛ةيفرظلا ىلع بوصنم وهف .ءفوذحم فوصومل
 ؛ديكاتلل ؟"تفلزأو" :هلوق بقع ةلملا هذ ىتأآو .كناؤملاو ركذملا هيفا يوتسي اليعف نال وأ ؟فاوذخع ركذل

 (يواصلا ةيشاح) .ليلذ ريغ زيزعو «ديعب ريغ بيرق وه :مطوقك
 ءأدتبم "اذه" :ليقو «راجلا ةداعإب يأ :لدبيو (نيلامكلا ريسفت) .لوقلا ريدقتب لاح هنأ ىلإ ريشي :مهل لاقيو

 يئعأ ريدقتب وأ لدب دعب لدب :لإ يشخ نم (نيلامكلا ريسفت) ."باوأ لكل" ربخلاو ؛ةفص "نودعوت ام'و
 هنوك لاح نامحرلا فاح يأ «لوعفملا نم لاح بيغلاب هلوق نأ ىلإ ريشي :هري لو هفاخ (نيلامكلا ريسفت) .مهوأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هل ءارم ريغ هنع ابئاغ هنوك لاح هفاخ يأ ءلعافلا نع وأ «يئرم ريغ ابئاغ

 ؛ةبحاصملل ءابلاف :مالس عم وأ (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ريمض نم لاح رورجماو راحلا نأ ىلإ ريشي :نيملاس يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .نيملسم اولخدا يأ ءلاح رورحم او راحلاو ؛ميلستلا يعم مالس لعجي دقو ءاولخدأو اوملس وأ

 (نيلامكلا ريسفت) .(77:رمزلا) كَنيِدِلاَخ اهولُج اف :ىلاعت هلوقك ءدولخلا ريدقت موي يأ : دولخلا موي كلذ

 راد يف ةعمج ةليل لك ىلاعتو كرابت برلا مه ىلجتي :ليق امل ؛ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا وهو يأ :خلإ ىلع ةدايز
 (يواصلا ةيشاح) .ديزملا وه اذهف ؛هتمارك



 ق ةروس 1 مو ظ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 رافكلا نم ةريثك امتأ انورق شيرق رافك لبق انكلهأ يأ ِنَرَ نِّم مُهَلَبَف انكَلْهُأ ْمكو

 نم مهريغل وأ مه( :”صيخت نم لَه ٍدَلبْلأ ىف اوشتف ًاوُبَقَتَ ةٌوق اشْطَي مكّبِم ّدَسَأ جه

 ىَقْلَأَوَأ لقع نق ءُهَل ناك نَمِل ةظعل ئَرَكِذَأ روكذملا َكِلَذ ىبَنِإ اودجي ملف ؟توملا
 ) ٌديِهَش هو ظعولا عمتسا َعَمَشلآ

 )ب وُعَل ني اقنكم مو ةعمجل+ا| اهرخآو دحألا اهواي ةَمس ىف امه اَمَو

1 

 [< 1 | ننيزألاوهنومشلا اةقلخ دقو .:بلقلابا رضاخ ع

 ا ءابركعل 1

 ا 1

 «ربخو أدتبم "مهنم دشأ مه" :هلوقو ."مك"ل زييمت ' نر نمو كلل ةلومعم يو "مك :للإ انكلهأ مكو

 شيرق نم اشطبو اسأب دشأ ةريثك انورق انكلهأ اننأ :ئيعملاو «زييمت "اشطب"و :"نرق"ل وأ ."مك"ل ةفص ةلمجلاو

 ؛قيرختلا :ةغللا يف بيقنتلا :اوشتف (يواصلا ةيشاح) .اصلخم اودجي ملف مب باذعلا لوزن دنع دالبلا يف اوشتفف

 ةيببسلل ءافلاو ,"اشطب مهنم دشأ مه" :هلوق ىلع فطع ةلمجلاو تتخيل اورو يبل نبك ىيقنلا يب افرخ لحتماو

 مهل اوأر لهف «نورقلا دالب يف مهرئاسمو مهرافسأ يف اوبقن يأ ,ةكم لهأ ىلإ عحري دقو «نرقلل "مه" ريمضو

 (نيلامكلا ريسفت) .رمألا ظفلب "اوبقنف" ئرق هنأ هديؤيو ,مهسفنأل هلثم اوعقوتي ىح اصيخحم

 (نيلامكلا ريسفت) .راكنإلل ماهفتسالا نأو «ةدئاز "نم"و ؛"مهه" :هلوق وهو «"صيح" :هلوقل ربخلا ريدقت ىلإ ريشي :لإ مه
 (نيلامكلا ريسفت) .كعم كلقع ام يأ ؟كعم كبلق ام :لاقيف :ءارفلا لاق نرد سابع نبا نع يور اذك :+إ لقع
 .هيف وه ام ريغ ءيشب لغتشم ريغ .«بلقلا رضاح هنأ لاحلاو ؛عمسلا ىقلأ يأ «ةيلاح ةلمحلا :ديهش وهو

 دهاشي نأ :ةصاخلا ةبترمو «ئراقلا نم يهاونلاو رماوألا دهشي نأ :ةماعلا ةبترم :بتارم ىلع بلقلا روضحو

 نأ اودهاشيو ءمهسح نع اونفي نأ :ةصاخلا ةصاخ ةبترمو «هاهنيو هرمأي «ىلاعت هللا ةرضح يف هنأ مهنم صخشلا
 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا نع نامحرت هناسل امنإو «ىلاعت هللا وه ئراقلا

 حمل نم لقأ يف لكلا قلخل ءاش ولو «نيموي يف تاوامسلاو «نيموي ف اهعفانمو «نيموي ف ضرألا :مايأ ةتس يف
 ةلمجلا نوكت نأ زوخي :لإ انسم امو (لمجلا ةيشاح) . رومألا يف ينأتلا كلذب انملع هلضف نم ىلاعت هنكلو ءرصبلا

 ءاهحتفب بوقعيو ”دئاسلاو ةحلطو ىلعو «بوغللا مال مض ىلع ةماعلاو «ةفنأتسم نوكت نأو ءالاح

 دل (ةسمخحح يهو ؛«نزولا اذه ىلع ةيئاجلا دراصملا نم هيوبيس هاكح ام ىلإ اذه مضي نأ يغبنيو «نيعم. ناردصم

 - دوهيلا يف تلزن :ليق «ءءايعإ يأ :بوغل نم (لمجلا ةيشاح) .ةعبس ريصتف -عورولا وهو- يئاسكلا هداز ام
 موي حارتساو «ةعمجلا اهرخآو دحألا املوأ ؛مايأ ةتس ف ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ :مهلوقل ابيذكت -تنعل
 ,ذخأ مهنمو دوهيلا نم عقو امنإ ةمألا هذه يف هيبشتلا نم عقو يذلا نإ :اولاقو «شرعلا ىلع ىقلتساو تبسلا

 (كرادملا ريسفت) .تبسلا موي ةسلحلا كلت سلج هنأ اومعزو سولجلا يف عيبرتلا دوهيلا ركنأو



 ق ةروس مو نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ىلاعت ههزنتب هنع بعتلا ءافتناو ةةيسلا موي حارتسا هللا نإ :مهطوق يف دوهيلا ىلع اذر لزن

 2 لد نأ ًاميَش َداَرَأ اذإ  ٌةْدْمَأ اَمنِإ) هريغ نيبو هنيب ةسناحا مدعلو (نيقولخملا تافص نع
 ةسافلا *ةففسل قو

 هيبشتلا نم مهريغو دوهيلا يأ ترولوقَي ام لَ الك ىبلل باطح َريْمآَف «نوكيف نك

 (867 :سي)
 لَبقَو حبصلا ةالص يأ سمشلا عوُلُط لبق ادماح لص كليَو وشتم ميسو بيذكتلاو

 "3 نيءاشعلا لص يأ ُهَحَبَسَف ليل َنِمَو رصعلاو رهظلا ةالص يأ 270 بورغلا

 ةنونسملا لفاونلا لص يأ عربدأ ردصم اهريسكيو (ربد عمج ةزمهلا حتعب هو هوبا

 .دمحلل اسبالم تاقوألا هذه يف حيبستلا ةقيقح دارملا !لمقو ةلااارق#ا بقع

 ؛هلوعفمل لعافلا ةساممو جالعلا نم لصحي امإ ءايعإلاو بعتلاو ءاهدجوي ىلا تادوجوملا نم يأ :ةريغ نيبو هنيب

 لعف ريغ نم يأ :نوكيف نك (يواصلا ةيشاح) .نيقولخملا لاعفأ يف نوكي امنإ اذهو ؛كلذ ريغو دادحلاو راجنلاك
 (يواصلا ةيشاح) .نون الو فاك الو لوق ال ةقيقحلا يفف الإو لوقعلل ريرقتلا بسح ىلع اذهو «لمع ةحلاعم الو
 ."كرادملا" يف حرضم وه امك ؛ةالصلا ىلع لومحم حيبستلا نأ ىلإ ةراشإ :ادماح لص

 يف يناربطلا جرحخأ هنكل ؛ةسمخلا تاولصلا ىلع ةلمتشم ةيآلا لعج ف يرشخزلا عبت :نيئاشعلا لص يأ

 فو ءرصعلا ةالص :بورغلا لبقو ؛حبصلا ةالص :سمشلا عولط لبق :اعوفرم هللا دبع نب ريرج نع "طسوألا'
 اهورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالصلا ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإ :اعوفرم ريرج نع يراخبلا حيحص
 ةالص يأ "ليللا نم" :لاق هنأ دهاحجم نع يكحو «يوغبلا كلذ ىلع رصتقاو ,”"كبر دمحب حبسو" أرق مث ءاولعفاف
 يف تاولص سمخب تحسن مث «ةثالثلا هذه ضئارفلا مالسإلا ءدب يف ناك و ءدجهتلاو رصعلاو رجفلا دارملاف ؛ليللا
 (نيلامكلا ريسفت) .ءارسإلا ةليل
 تضقنا اذإ ةالصلا تربدأ نم «ربدأ ردصم ةزمحو عفانل اهرسكبو «ربد عمج رثكألل ةزمهلا حتفب :دوجسلا رابدأو

 نباو يلع نع ريرج نبا ىور .ضئارفلا بيقع ةنونسملا لفاونلا لص يأ «دوجسلا ءاضقنا تقو :ىيعملاو .تمتأو
 دعب ناتعكرلا دوجسلا رابدأ نأ :يعازوألاو دهاحملاو نسحلاو يبعشلاو ةداتقو يلع نب نسحلاو ةريره يبأو اهو سابع

 ناتعكرلا :موجنلا رابدأو «برغملا دعب ناتعكرلا :دوجسلا رابدأ :ء#د باطخلا نب رمع نع رذنملا نبا جرخأو .برغملا

 اسبالم ةعبرألا تاقوألا هذه يف حيبستلا ةقيقح دارملا :ليقو «هلثم ةريره يبأو يلع نع ريرج نبا ىورو ءرجفلا لبق
 لاق ريرج نبالو ءاهلك تاولصلا رابدأ يف حبسي نأ هرمأ هنأ :|يذ سابع نبا نع يراخبلا هاور ام هيلع لديو ؛دمحلل
 (نيلامكلا ريسفت) .اهلك تاولصلا دوجس رابدأ يف حبسي نأ "دوجسلا رابدأ" :ا5# سابع نبا
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 نم () ٍبيرَق ٍناَكَم نم ليفارسإ وه ٍداَنُمْلَ ٍداَتُي َمْوَي يلوقم .بطاخم اي َعِمَتْسَآَو
 :لوقي :ءامسلا ىلإ ضرأآلا نم عضوم برقأ يال تيب ةرخص وهو «ءامسلا

 هللا نإ «ةقّرفتملا روعشلاو ةقزمتملا موحللاو ةعطقتملا لاصوألاو ةيلابلا ماظعلا اهتيأ
 مهلك قلخلا نأ نوكمستم هلبق موي" نم لدب ُمَوَي .ءاضقلا لصفل نعمت نأ نك رمأي

 لبق نوكت نأ لمتحيو «ليفارسإ نم ةيناثلا ةخفنلا يهو «ثعبلاب َقَحْلَأب َةَحْيّصلأ
 "موي" بصانو روبقلا نم متو ٍجوُرْملآُمَوَي عامسلاو ءادنلا موي يأ َكِلَذ هدعب وأ هئادن

 ش .مهبيذكت ةبقاع نوملعي يأ ءرّدقم "يداني"
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 نأ ىلإ كلذب راشأ :يلوقم (نيلامكلا ريسفت) .باظنلا .هتم ىتأني نم لكل ' عمتسا " يف باطخلا نأ عي :بطاخم اي

 كقتاكسم مالك يداني موي' :هلوقو «ةمايقلا موي لاوتحأ نأش يف كل لوقأ ام عمتسا يأ ءفوذحم 0 لوعفم

 (بيطخلا ريسفت) .ضرألا طسو يهو «اليم رشع ئثاب يأ :عضوم برقأ (يواصلا ةيشاح) .فوذحم ا لوعفملل نيبم
 (لمجلا ةيشاح) .ضرألا طسو يه :ليقو ءاليم رشع ةينامثب ءامسلا ىلإ ضرألا برقأ :"نزاخلا" ةرابعو
 انهه قحلاب دارملا نأ ٍنيعي :لإ ثعبلاب (نيلامكلا ريسفت) .سوماقلا يف امك ماظعلا عمتجم وأ لصافملا يه :لاصوألاو
 فقي :رباح نب ديزي نع ركاسع نبا جرخأ :حلا لمتحيو (نيلامكلا ريسفت) .هعوقو ققحتل ؛هيلع قلطأ «ثعبلا

 ءادنلا بيقعت ىلع لدي كلذو ."ماظعلا اهتيأ اي" :لوقيف ءروصلا يف خفنيف «سدقملا تيب ةرخص ىلع ليفارسإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةخفنلل
 اذهف ."خلإ لمتحيو" :لاق مث ءثعبلا ةخفن يه يلا ةيناثلا ةخفنلاب ةحيصلا رسف ثيح عينصلا اذه لمأت :لإ لمتحيو

 حراشلا نم عينصلا اذهف «ةيناثلا ةخفنلا نع عمسب ام وه روكذملا ءادنلا نأ عم ءروكذملا ءادنلا ريغ 7 يضتقي

 مهثعب نأ ٍنيعي ١9( :سي) ةّدحاَو ة ةحيص الإ تناك نإإ» سي ةروس يف "يطرقلا" ةرابعو «ميقتسم ريغ

 (ةقرفتملا موحللاو «ةعطقتملا لاصوألاو ؛ةرخنلا ماظعلا اهتيأ :ليفارسإ لوق يهو «ةدحاو ةحيصب ناك مهءايحإو
 موي كلذ قحلاب ةحيصلا نوعمسي موي" :هلوق نيعم اذهو ءءاضقلا لصفلا ؛نعمتجي نأ نكرمأي هللا نإ «ةقزمتملا روعشلاو

 ثيح "هلوق ئععم اذهو" :هلوق .لمأتف «يقأي ام ىلع (8:رمقلا) عادلا ىلإ َنيِعِطْهُم :ىلاعت لاق امك "جورخلا
 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «"قحلاب ةحيصلا نوعمسي موي" :هلوق يف ةحيصلل اريسفت روك ذملا ءادنلا لعج

 ريغ عينصلا اذهف «ةخفنلا نم عمسي ام وه روكذملا ءادنلا نأ عم ءروكذملا ءادنلا ريغ افأ يضتقي اذه :لمتحيو

 ريدقت يف ليقو :نوملعي يأ (يواصلا ةيشاح) .ليفارسإ :خفانلاو «ليئربج :يدانملا نأب لوقلا ىلع الإ ميقتسم
 (نيلامكلا ريسفت) ."جورخلا موي" هيلع لادلاو «روبقلا نم نوحجرخي :هبصان
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 ضارتعا امهنيب امو «هلبق موي" نه لدب َمَرَي 2: ٌريِصَملا اَئيِلِإَو تيِمُنَو -ىت ُنحن انإ
 قع ضْرألا اهيف لصألا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب ءاهديدشتو نيشلا فيفختب كَقَقَفَت

 : 00 نييفوكلاو ورمع يبأل .

 ”29ريِسَي اًئيِلَع رشح َكِلاذ نيعرسم نوحرخيف يأ ردقم نم لاح «عيرس عمج اًَعاَربِب
 ةراشإ كللذاو رضي 9 وهو «صاصتخاالل ؛اهقلعتع. ةفصلاو فوصوولملا نيب لصف هيف

 باسحلاو طرعلل عمجلاو «ءانفلا دعب ءايحاإلا وهو ءهنع هب ربخملا رشحلا نئيعم ىلإ

 : 0 59 57 عة 0 , ل ا 1-- 3-

 ,ناميإلا يع وع راجي ميِلَع تنأ اَمَو شيرق رافك يأ َنولوقَي اّمب ٌملعأ نحن
 رححا وأ رابخع إلا نمب <

 .نونمؤملا مهو 2: ٍديِعَوْفاَحَنْنَم ناَءَرَقلاِب َرْكَذَف داهجلاب رمألا لبق اذهو
 ةيآ ثوعس ةيكع هتايراذلا ةروس

 عامجإلاب يأ

 هنإ :ءاقبلا وبأ لاقو «هلبق "موي" نم الدب نوكي نأ زوجي "موي" :"ققشت موي" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ نم لدب

 نوكي نأ زوجيو «هعنم يرشخمزلا نأ مدقت دقو ءدحاو هنم لدبملاو لدبلا ددعت ثيح رظن هيفو .لوألا مويلا نم لدب

 (لمحللا ةيشاح) .اردقم ”"نوجرخي'ب بوصنم :ليقو ؛جورحلل افرظ :ليقو ؛ريصملل افرظ مويلا
 ءانيلع ريسي رشح كلذ :هريدقت :لصف هيف .نيشلا يف يأ "اهيف" :هلوقو «ققشتت :هلصأ ناكف :خل ! ءاتلا ماغداي

 .نأش نع نأش هلغشي ال يذلا رداقلا وأ ؛حلاعلا ىلع الإ رسيتي ال كلذ نإف ؛صاصتخالل ؛هقلعتم ىلع فرظلا مدقف

 .يبحألاب لصفلا يف مالكلا امنإو ءاقافتا رضي ال ةفصلا قلعتع امهنيب لصفلا يأ :رضي ال وهو (نيلامكلا ريسفت)

 ناتءارق ءافقوو الصو اهفذحبو ءافقو ال الصو اهتابثإب أرقي ظفللا يفو ءاي نودب مسري :ديعو (نيلامكلا ريسفت)

 نأ صخشلل يغبني هنأ ةيآلا نم ذخؤيو «هب نوعفتنملا مهنأل ؛مهصخ :نونمؤملا مهو (يواصلا ةيشاح) .ناتيعبس

 (يواصلا ةيشاح) .هلبقيو هظعو عم نم الإ ظعي ال
 ىلع فطع ”تايراجلا و :هيلع فطع ”تالماحلا"و ءهب مسقم "تيراذلا"و ءمسقلل واولا :لإ تايراذلاو

 بسك انتو." ققاسلا ةوتسوتاقإ" هلق وعي هيلع تنقللو ”تايراقلا“ ىلع قظع "تايسقلا"و "تاما"
 «فاضم فذح ىلع مالكلا نوكي نأ حصيو «ىلاعت هللا ةردق رهاب ىلع لئالد اهوكلو ءاهل اميظعت ؛ءايشألا هذه

 (يواصلا ةيشاح) .ءايشألا كلتب ال هللاب مسقلاف ؛ءايشألا هذه برو يأ



 تايراذلا ةروس شلي نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 تليدحلاَف هب بهن نود كيرلا :لاقيو ءردصم 9 اًوَرذ هريغو بارتلا ورذت حايرلا

 ىلع يرخت ؛ .نفسلا سيرف ' 'تالماحلا" لوعفم ءالقث 29 ًرقو ءاملا لمحت ,بحسلا

 ت) اًمَأٍتَمَسَقُمْلاَف ةرّسيم يأ لاحلا عضوم يف ردصم «ةلوهسب () ارسُي ءاملا هحو
 "ام" نيك نع دالبلاو دابعلا نيب اهريغو راطمألاو قازرألا مسقت ةكئالملا

 ءازحلا َنيِددلآ َنِإَو قداص دعول 2 * قِداَصْل هريغو ثعبلاب مهدعو نإ يأ ,ةيردصم

 ةقيرطك 1 مخ مو ِكِْبُشلَأ ٍتاَّذ ٍءاَمَّسلآَو .ةلاحم ال (©) عقول باسحلا دعب
 نأش يف ,ةكم لهأ ايةَْنِإ لمرلا يف قرطلاك ةقلخلا يف قرطلا ةبحاص يأ «قرطو

 َكَقْؤُي ةناهك رحس رعش «نهاك رحاس رعاش :ليق (ج يفلح وَ ة ىفَل نآرقلاو يبنلا
 2071 55 جو َكلِفَأ َنَم م هيب نامعالا نع يأ نآرقلاو 525 ىبلا نع ُهَنَع فرصي

 تالماحلاب دارملا نأ نيعي ءباحس عمج :بحسلا ."سوماقلا" نم هتبهذأو هتراطأ :اورذ حيرلا ترذ :ورذت
 يأ ءردقم دئاعلاو ؛:ةلوصوم لعجي دقو :خلإ ةيردصم ام (نيلامكلا ريسفت) .ءاملا لمحت اهأل ؛اه تيم ءبحسلا
 نع لقن اذك «حيرلا هتبرض اذإ ءاملا كبحك :قرطلا ةبحاص يأ (نيلامكلا ريسفت) .هب نودعوت وأ هنودعوت

 اهدعبل ؛ىرت ال اهنكل ؛ءامسلا يف قرطلا دوجحو ىلع ليلد ةيآلا يثو ."كبحلا" ريسفت يف يبلكلاو كاحضلاو لتاقم

 :امكف سابع نبا نعو «موجنلا قئارط ءامسلا نم كبحلا :"سوماقلا" ٍقو «ةرحباك ةسوسحم قرطلا :ليقو ءانع
 جسن اذإ كئاحلل لاقي ؛نسحلا قلخلا تاذ :ريرج نبا هنع ىورو «متاح وبأ هنع ىور «لامجلاو ءاهبلا تاذ
 (نيلامكلا ريسفت) .ناينبلا نقتملا :دهاجم نعو ء؛هكبح نسحأ ام :هجسن داحأف بوثلا
 امك ةيونعملا ال "لمرلا ف قرطلاك" :هلوقب هركذ امك «ةسوسحملا قرطلا ام دارملا نأ ىلإ هب راشأ :ةقلخلا يف

 فرص ال يذلا فرصلا ءفرص نم هنع فرصي يأ «لوسرلا وأ نآرقلل ريمضلا :كفأ نم هنع كفؤي .هريغ هب حرص
 .يوعري ال ؛قحلا نع كوفأم هنأ لزي مل ام يف ملع يأ «هللا ملع قباس يف فرص نم هنع فرصي وأ ءمظعأو هنم دشأ
 مسقأ مث ؛قح ةمايقلا رمأ عوقو نأ ىلع تيراذلاب مسقأ ."نيدلا"ل وأ "نودعوت ام"ل ريمضلا نوكي نأ زوجمو

 ةمايقلا رمأب رارقإلا نع كفؤي :لاق مث ءدحاج مهنمو كاش مهنمف «هعوقو ف فلتخم لوق يف مهكَأ ىلع ءامسلاب

 (كرادملا ريسفت) .كوفأم وه نم
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 لوقلا باحصأ نوباذكلا نعل متو ٌنوُص 417 ليف ىلاعت هللا ملغ يف ةيادملا نع فرص

 ةرخآلا رمأ نع نولفاغ مت: 500 مهرمغي لهج قرم ف 7 ديفا فلتخملا

 ىَلَع مه َمَوَي ءيجي :مهباوجو ؟هئيحب نم يأ 72) نيِدلآ مو ناي ءازهتسا يبنلا َنوُلَكَسَي
 :ةخخسل لو

 راس ” ارا
 مكبيذعت "تت أيقوف :بيذعتلا نيح مش لاقيو ءاهيف نويلعي يأ 2 نوئتفي رانلا

 ٍتْنَج ىف َنيِقَّتمْلا نإ ءازهتسا ايندلا يق 2 َنولَجَعَتَست هدي مك ىلا ب باّدعلا [َدِبَه

 ناميإلا نع هفرصي هنأب هلوأ ءايناث كفؤي ال كفأ نم نإف ؛الكشم ةيآلا رهاظ ناك امل :خلإ ةيادحلا نع فرص

 لك فرص نم هنع فرصي :ليقو ء.هئاضقو هللا ملع قباس يف نامعإلا نع فرض نم («فلتخم لوق ببسب

 :ليقو ءهتدشو هلامكل ؛هيلإ سايقلاب فرصب سيل هرياغي فرص لك نأكف «ةيفورصملا ةقيقحب فصتاو «فرصلا

 .فرص نم فلتخملا لوقلا لحأل فرضي :ئعملاو ءلحأ نم نئعمع ةيببسلل "نع"و «لوقلل "هنع" يف ريمضلا

 ىلع نعللا يف لمعتسا مث «ةقيقح لتقلا يف لمعتسم لصألا ف بيكرتلا اذه :نوصارخلا لتق (نيلامكلا ريسفت)

 ء يشب هل رهرو دب هغملا ركذ يوطو عةايحلا هتنتاف يذلا لوتقملاب ةداعسلا هتتاف نم هةبش ثيح «ةراعتسالا ليبس

 (يواصلا ةيشاح) .لبيخت هتابثإف لتقلا وهو «همزاول نم
 :لاقي ,هالعو هرتس :ةرمغ :مهرمغي (نيلامكلا ريسفت) .نعللا ىرجب رحأ (كالهلاو لئثقلاب ءاعدلل اهلصأ : لتق

 :هلوق نم أشن اذه مهاؤس 1ك نولأسي . ”حارصلا' نم ءافرش هالع اذإ موقلا هرمغو ةالع يأ هرمغي ءاملا هرمغ

 ربخي ال نامزلا نأ :هلصاح ام هيلع دروأ املو .رخؤم أدتبم "نيدلا موي"و مدقم ربح "نايأ" :هلوقو "عقاول نيدلا نإو"
 نامزلاب رابخاإلل رمألا عجريل ؛فاضملا فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ راشأ ؟ثيدحلا نع هب ربخي امنإو «نامزلا نع هب

 فاضملل ةراشإ "هئيحم" :هلوقو «ربخلا وه يذلا "نايأ" ل هريسفت "م" :هلوقف ؟هئيحب نيم يأ لاقف ءثدحلا نع

 (لمجلا ةيشاح) : نوبفلا موي' وهو ءأدتبملا 2 ف وذحنلا

 "وه"و «ف وذحملل فرظ وهف هومال بصانلا وهو 00 :هريدقت فوذحم مشاة س باوحجب يأ :مهباوجو

 :حراشلا هيلع 101 اع 1 ءاهيلإ "جوي" ةفاضاب 2 لحم ّق ةلمجلاو "يف" نع ؟ لهو هرعت "توضيب" و أدتبم

 نأل ؛هب اوبيحأ امنإو «هنم ءافحخو اماهإ دشأ وه لب ؛هنع لوؤسملا نييعت هيف سيل ذإ ؛ديفي ال اوما اذه نكل

 يقيقح باوجمي ال باوج ة ةروضصب اويعا كلذلف ءعءازهتسا وه لب ٠ ءمهفلاو ملعلا هب اودصق ايقيقح سيل مهلاؤس

 (نالامكلا ريسفت) .دودحم فرظ "موي" نأ ىلإ ريشي :ءيجي (لمجلا 57 :نييعتلل .فينام

 كك :لاقي ام باوج ىلإ ةراشإ هيف ١ :اهيف يرجت (يواصلا ةيشاح) .نوضرعي ئيعم هنمضتل ؛ "ىلع'"ب هادع :كونتفي

 .اهنم مهتنكمأو مهتاهج يف نوكتو ءاهيف يرحت اهنأ :باوحلا حاضيإو ؟اهيف اونوكي مل مهنأ عم نويع يف نيقتملا نإ :لاق



 تايراذلا ةروس موو نورشعلاو سداسلا ءزججا

 اوُناك حبب باوثلا نم َمْبَر مهاطعأ َجِهِبَتاَءآَم "نإ" ربخ يف ريمضلا نم لاح َنيِذِخاَ 1 ين. 2 - ا دع 5 5 5 : 0 ,
 2 ا ل دا يي رن كا مد رك 2 32 #0 2 خيو

 (2) َنوُعَجَي اَم ٍليْلأ َنِم اليلق أوُناك ايندلا يف () َنيِيِسحم ةنجلا مهوحد يأ َكِلاَذ َلَبق
 5ظآًٍ نمز ف نوماني يأ فرظ "يلق" ا ريف 3" ظ و ةدئاز ا ,نوماني

 َفَف انل رفغا مهللا :نولوقي 2 َنوُرِفْعَتَسَمي مه راختألآبَو هرثكأ نولصيو ليللا نم

 :: 1 ظ 1 5 04-4 10 0 6
 هءاعفف 0 اوفا عونك هاهو هةر .هففعتل ؛؟لاسن أل يذلا م2: ٍموُرَحَلَاَو ٍلياَسلِل قَح جهلاومأ

 ؛نيرورسمو هب نيضار يأ ؛مهر مهاتآ ام نيذخآ مفوك لاح نويعو تانج يف نونئاك يأ :خلإ ريمضلا نم لاح
 نيذحآ نيعمو «ةنراقم لاحلا نوكت هيلعو ,"ام'ل نايب "باوثلا نم" :حراشلا لوقو (انخيش) .لوبقلاب هل نيقلتم

 هلوقك ءءاضر لوبق نيلباق :ليقو «هل ةيا ال ام ءافيتسا عانتمال ؛لامكب هنوفوتسي الو ءائيشف ائيش مهاتآ ام نيضباق

 (لمجلاا ةيشاح) .يرشخمزلا هلاق ءاهلبقي يأ (4١٠:ةبوتلا) ٍتاَقَدَّصلا ذُحْأَيَوهِداّبِع نع َةَبوّتلا لبي نإ :لحو زع

 وهو «فرظلا يف ريمضلا نم لاح "نيذحآ"و .هب نيضار «باوثلا نم مهاطعأ ام لكل نيلباق يأ :مهير مهاتآ ام
 ريسفتو «مهامعأ اونسحأ دق يأ "نيئنسحم" :هلوق ءايندلا يف ةنحلا لوخد لبق يأ "كلذ لبق" :هلوق ."نإ" ربح

 (كرادملا ريسفت) .هدعب ام مهاسحإ

 نمز يف نوماني يأ .هل فرظ "اليلق"و ,"ناك" ربخ "نوعجهي"و ءاليل مونلا :عوجهلا :"سوماقلا" يف :نوماني
 :ليقو «ليللا رثكأ يف نولصيو يأ ؛"نوعجهي"ب ةقلعتم نوكت نأ زوجيو :"اليلق" ةفص "ليللا نم" .ريسي
 لاح وأ نايب "ليللا نم"و «"اليلق" لعاف "نوعجهي ام'ف ؛مهعوجه ليللا نم اليلق اوناك :ريدقتلاو ؛ةيردصم
 سنأو امُكيذ سابع نبا نعو .هلك ليللا نوماني ال :دهاحم نع ةبيش يأ نبا ىور .ءادتبالل "نم"و ءردضملا نم

 ناك اذإ هلبق اميف ةيفانلا "ام" دعب ام لمع زوجيو «ليللا نم ليلق يف ايفتنم مونلا ناك :ئيعملاو «ةيفان "اماف «ءهوخن

 هزاوج مدع روهشملاو ,"يداحلا حرش" نع يجافخلا ةمالعلا هلقن امك ءضعب دنع اقلطمو ءمهضعب دنع ءافرظ

 مهو «هانيب امك ءفلسلا رثكأ نع روثأم هنكل «ةيفان "ام" نوك زوجي مل ثيح يرشخمزلا هيلع دمتعاو ءاقلطم
 (نيلامكلا ريسفت) .يرصبلا نسحلا نع يورم لوألاو :مهفاسلب فرعأ

 :وهو رحس عمج راحسألاو "يف" نيعمب. ءابلاو ؛”"نوعجهي" ىلع فوطعملا "نورفغتسي"ب قلعتم :خإ راحسألابو

 ةلصك «مهيلع بجاولاك هولعج مهمرك ىضتقمي يأ :قح مهاومأ يفو (يواصلا ةيشاح) .ريخألا ليللا سدس
 (يواصلا ةيشاح) .مكير ةعاط ف مهاومأو مهسوفن اولذب مهأ :ئيعملاو «نيكاسملاو ءارقفلا ةاساومو ؛ماحرألا

 نبا نع ريرج نبا ىورو «يرهزلاو ةداتق هرسف اذك «هلاؤس مدعل ؛ءاطعلا نع مرحيف ةقفنلا يأ :لأسي ال يذلا

 - ةلص نم :هريغ لاقو نيريس نباو ةداتق هلاق ,ةاكزلا :قحلاو «نيملسملا نم مهس هل سيل يذلا مورحم ا :ف5 سابع



 تايراذلا ةروس 0 20 ا 0 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 تالالد ٌتَياَم اهريغو تابنلاو رامثلاو راجشألاو راحبلاو لابجلا نم ِضَرألآ ىنَو

 ًادبم نم اضيأ تايآ كفن ىفَو 29 َنيِيِقوُمأَل هتينادحوو ىلاعت هللا ةردق ىلع

 كلذ (2) َنوُرِصَبَت اَلَفُأ بئاجعلا نم مكقلخ بيكرت يف امو «هاهتنم ىلإ مكقلخ
 (6تابفلا ةنع :ببسملا رطم لا يأ :كقزر ءاَمّسلآ فو هتردقو هعناص ىلع هب نولدتستف

 ف كلذ بوتكم يأ باقعلاو باوثلاو بآملا نم 2: َنوُدَعوَت اَمَو قزر وه يذلا

 . (2) َنوُفِطَت ْمُكَنَأ آَم َلْثِمٌّقَحَل نودعوت ام يأ ءُهَنِإ ِضَرَأَلآَوِءاَمّسلَأَترَوَف ءامسلا

 هجرخأ ميهاربإو دهاجمو ؛متاح يبأ نبا هجرخأ امك ؛سابع نبا لوق وهو ؛لكلا لمحو ؛فيضلا ئرقو «محرلا -

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبيش يبأ نبا امهنع
 :نيليلد ىلع لمتشا دقو «هتينادحوو ىلاعت هللا ةردق ىلع لالدتسالا هب دصق أدتبم مالك :خ2! تايآ ضرألا يفو

 دوصقملا لب «لالدتسالا هب دوصقملا سيل رخآ مالك وهف "خلإ مكقزر ءامسلا فو" :هلوق امأو «سفنألاو ضرألا
 ربخ "مكسفنأ يفو" :هلوقو ءرخؤم أدتبم "تايآ"و ؛مدقم ربح رورجملاو راجلاو .ديعولاو دعولاو نانتمالا هب
 ام امي دارملاف ءضرألل نايب "لابحلا نم" :هلوقو ؛"اضيأ تايآ" :هلوقب هردق اذلو «هيلع قباس ةلالدل ؛هأدتبم فذح

 (لمجلا ةيشاح) .اهرهظ قوف ناك ولو لفسلا ةهج يف
 اوكلس نيذلا نيدحوملل يأ :نيئقوملل (يواصلا ةيشاح) .ءامسلا لباق ام امي دارملاف «ضرألل نايب :خ! لابخلا نم

 هجو اوفرع ةيآ اوأر املك «ةذفان ماهفأو ءةرصاب نويعب نوراظن مهف «ةفرعملا ىلإ لصوملا ىناهربلا يوسلا قيرطلا

 نعو .تاوقألا ببس هنأل ؛رطملا يأ :مكقزر ءامسلا فو (كرادملا ريسفت) .مهفناقيإ ىلع اناقيإ اودادزاف ءاهلمأت
 (كرادملا ريسفت) .مكاياطخب هنومرحت مكنكلو ءمكقزر هللاو هيف :هباحصأل لاق باحسلا ىأر اذإ ناك هنأ :نسحلا

 «رانلاو ةنحلا يه :كاحضلا نع ريرح نبا ىورو ؛ءءاطع نع لقن اذك ءءامسلا يف كلذ بوتكم يأ :باملا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا رهظ ىلع وهف ءطقف ةنجلا يه :ليقو

 ذإ ؛ةرهاظف اهيف قزرلا ةيفرظ امأو ءءامسلا يف نودعوت ام ةيفرظل ريسفت وهف ؛نودعوت ام يأ :كلذ بوتكم يأ

 نولكوؤملا ةكئالملا هب لزنت ءءامسلا يف بوتكم رشو ريخ نم هب نودعوت ام عيمج نأ :ىيعملاو «ةقيقح اهيف رطملا
 ىلإ دوعي "هنأ" يف ريمض نأ ىلإ ةراشإ ,نودعوت ام يأ :هنإ (يواصلا ةيشاح) .هب اورمأ ام قبط ىلع ملاعلا ريبدتب

 ."نودعوت ام" ىلإ وأ قزرلا ىلإ دوعي ريمضلا "قحل هنإ" :ىلاعت هلوق ىلع "كرادملا" ةرابعو ؛"نودعوت ام"



 تايراذلا ةروس 4.1 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 يف مكقطن لثم :ئيعملا "ام" عم ةبك رم ماللا حتفبو «هديزم "انه ياي "لثم" عفرب

 يبأو يلعو ةزمحلا
 0 يبلل باظن َكلدَتَأ لَه مكنع هرودذص هرورض مك دنع هتيم ولعم يأ هتقيفح

 ةثالث وأ ةرشع وأ رشع انثا ةكئالم مهو [2) َتيِبَركُمْلا َمِهَرَبِإ ٍفْيَص ُتيِدَح
 ظفلتا اذه أ ١ اَمدَلَس آولاقق ِهِيَلَع اوُلَحَو "فيض ثيدخح"ل فرظ ْذِإ ليربخ مهنم

 01089 ١ 1 دف هدم ف همس هود هدم جيو وم طفلا اذه يأ زي كلن
 25 ١|

 "ام" عم ةبكرم اوك لاح يأ "ام عم ةبكرم" :هلوقو ,"قح"ل يأ ؛ةفص هنوك لاح يأ :ةفص لثم عفرب

 هنأ ىلع عفر لحم يف نوكسلا ىلع نبم "املثم" :بارعإلا يف لاقيف ءاملقو امنيأو املاطو املكك جزم بيكرت
 :نيتءارقلا نيعم يأ ىيعملا :هلوقف ءرج لحم يف هيلإ فاضم "نوقطنت مكنأ" ةلمجو ءفاضم "املثم"و «قحل ةفص

 ىلع يئبم هنأ ىلإ ريشي :ام عم ةبكرم (لمجلا ةيشاح) .عفر لحم يف اهنأل ؛حتفلا ةءارق ىلع ولو عفرلاب "لثم"
 ,قلطم لوعفممب ةفص وه مث ,هزيح يف امي "نأ" وأ ءءيش نيعمب تناك نإ "ام" وهو ءنكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل ؛حتفلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."قح" يف نكتسملا نم لاح وأ ؛مكقطن لثم اقح قحل هنإ يأ
 لاقو «هتيقح يف اوكشت ال نأ مكل يغبني ؛:نوقطنت مكنأ يف مكل كش ال هنأ امك يأ :هتقيقح يف مكقطن لغم
 يورو عبشف هب ئتأف ٍنيتدعو يذلا كقزر مهللا :لاقف «ءيش هيف سيلو ناكمت عاج الحر نإ :دئرم نب ديزي
 امك هعبتل ؛هقزر نم رف مكدحأ نأ ول" :؟35 يبنلا لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو .بارش الو ماعط ريغ نم
 نإ :ليقو «ةصقلا كلت نأشل ميخفتو قيوشت ماهفتسا :كاتآ له (لمجلا ةيشاح) .يبلعثلا هدنسأ ".توملا هعبتي

 (يواصلا ةيشاحإ) ١(. :ناسنإلا) كرهدلا نم نيج .ِناَسِنألا ىلع ىتأ لهو :ىلاعت هلوق يف امك "دق" ئععب "له"

 (يواصلا ةيشاح) :ةعامتملاو دحاولا ىلع قلطي كلذلو ؛فاض ردصم لصألا يف فيضلا :ميهاربإ فيض

 تقو يف عقاولا مهثيدح كاتأ له يأ ؛”"ثيدح" هنأ :اهدحأ :هجوأ ةعبرأ "ذإ" ف لماعلا يف :خإ هيلع اولخد ذإ

 هيف يوتسي كلذلو ؛ردصم لصألا يف هنأل ؛لعفلا نعم نم "فيض" يف امب بوصنم هنأ :يناثلا .هيلع مهلوخد
 نإ ”نيمركملا"ب :برويصتم ةثأ :كلاقلا هيلغ مهوخد تقو يف هوفاض نيذلا :ليق هنأك «هريغو ركذملا دحاولا

 ؛"كاتأ"ب هبصن زوجي الو «"ركذا" رامضإب بوصنم هنأ :عبارلا .مه هتمدخب مهمركأ ميهاربإ نأ مهماركإب ديرأ

 (لمجلا ةيشاح) .نينامزلا فالتحال

 تابثلا دصقل ؛ءادتبالاب عفرلا ىلإ هب لدع ؛مالس مكيلع يأ "مالس :لاق" ءامالس كيلع ملسن يأ :امالس اولاقف

 اءرقو «يناثلا عفرو ؛لوألا "امالس" بصن ىلع ةماعلاو (يواضيبلا ريسفت) .مهتيحت نم نسحأ هتيحت نوكت نح
 (لمجلا ةيشاح) ."دوه' يف مدقت امم هلك كلذ هيجوت ىفخي الو ,هبصنو يناثلا نيسلا رسكب املس :ئرقو :نيعوفرم



 تايراذلا ةروس 5 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ءالؤه يأ رّدقم أدتبم ربخ وهو .هسفن يف كلذ لاق ؛مهفرعن ال 2 َنوُرَكُم موق
 يأ 4ٍذينَح لُجِعبإل :دوه ةروس يفو 20 ِنيِمَس ٍلَجِعِب ءاَجَف اًرس  هلهأ لإ لام َعاَرَ
 جوف اويبي ملف لكألا مهيلع ضرع [جج) توت الأ لاق مهل ةَئرَقَف يوشم
 20 ٍرِيِلَع ملعب هوُرْسبَ كبر لسر نإ تحت كاوا قيد هسفن ْف رمضأ

 ةحص زرع ىف :ةرام ,ةتارماٍتلَبقأف ."دوه" يف ركذ امك قاحسإ وهو «ريثك ملع
 طق دلت 2 ميِقَع زوجع تلاقو ديل نحو قال ةحئاص تءاج يأ لاح

 ةنس نورشعو ةئام هرمع وأ «ةنس ةئام ميهاربإ رمعو ةنس نوعستو ةعست اهرمعو
 07 هن كو َلاَق ةراشبلا يف انلوق لثم يأ كلاذك 21ولاق ةتس قوعسلاا اهرمعو

 نأ هاضتقمف َرُهَركَن هّيَلِإ لِصَن ال ْهُمْيِدْيَأ ىأر اًملف :"دوه" يفو ءاومدق ةدلب يأ نم فرعن ال يأ :نوركنم
 عيسألا ليما بقلق ليوتفلأ انهن ام ىنظتتنوم لكلا نم مهعانتماو ءلجعلاب مهل هئيحب دعب لصح امنإ مهراكنإ
 ريخلا دصقل ؛هيلع اولخد مهأب ملعلا .انغ قاع لوسغاافيغ اضايمناقت اسيق ةريختانهغ ناكتاإلا نأ نيعضوملا نيب

 نأ نم ارذح ىرقلاب هردابي نأ فيضملا بادآ نم نإف ؛هفيض نم ةيفخ يف يأ :؛ارس (يواصلا ةيشاح) .رشلا وأ

 (يواضيبلا ريسفت) .ارظتنم ريصي وأ فيضلا هفكي
 يف لاقو (يواصلا ةيشاح) .هنم فاخي لزنملا بر ماعط نم لكأي مل اذإ فيضلا نإف ؛يهلكأ مدع نم يأ :ةفيخ

 هسفن يف عقو :55 سابع نبا نع .كمامذ ظفحي مل كماعط لكأي مل نم نأل ؛افوخ يأ "ةفيح" :هلوق :"كرادملا'

 (كرادملا ريسفت) .روهمجلا دنع ءقاحسإ هب رّشبملاو ءملعيو غلبي يأ :ميلع مالغب .باذعلل اولسرأ ةكئالم مهفأ
 لابقإ الو ؛متشلا يف تذعخأ يأ ئتمتش تلبقأ :كلوقك .ةرص يف تدحأ :ىيعملا :ليقو خا ةحئاص تءاج يا

 (نيلامكلا ريسفت) .فرظ رورحناو راحلاف «رابدإ الو

 عباصألا فارطأب هجولا برض وه :ليقو :ةطوسبم ديلاب برضلا وه :ليقف كصلا ةفص يف فلتحا :اههجو تكصف
 اهعباصأ تعمج :ليقو «ضيرعلا ءيشلاب ءيشلا برض مةقلقلا لصأب .ائيش نركنأ اذإ ءاسنلا ةداع يهو ؛بجعتملا لثم

 نطابب برضلا :مطللا :هتمطل (لمجلا ةيشاح) .ائيش نركنأ اذإ اضيأ ءاسنلا ةداع نم كلذو ءابجع اهنيبح تبرضو

 (نيلامكلا ريسفت) ."لاق'ل لوعفم "كلذك" :هلوق نأ ىلإ ريشي :ةراشبلا يف ادلوق لثم (حارصلا) .فكلا



 تايراذلا ةروس ع نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 ؛نيرفاك مو َنيِمرخمِمْوَف لإ انلسزأ انِإ أولاَق (29 َنوُلَسْرُمْلا اي مكنأش رُكُبَطَح اَمَق َلاَق
 مسا اهيلع ةملعم َةَمّوَسُم .رانلاب خوبطم /2) ٍنيِط نم َةَراَجِح مِهَلَع َلِسَرُِل .طول موق يأ
 َنِجَرْخَأَق .مهرفك عم ءروكذلا مهنايتإب م9 َنيِفرَسْملِل اه فرظَكََر َدْدِع امب ىمري نم
 َريَغ انيِف اًنَدَجَو امَف .نيرفاكلا كالهإل 2) َنيِنِمَؤُمْلاَّنِم طول موق ىرق يأ انف َناَك نم
 نوقّدصم مه يأ مالسإلاو نامبإلاب اوفصو «هاتنباو طول مهو 2١ َنيِهَسُمْلا َنِم وسي
 ىلع ةمالع َهَياَد نيرفاكلا كالهإ دعب آف اَنُكَرَتَو .تاعاطلا مهحراوجب نولماع ؛مميولقب

 دنع تا يعم ىنَو .مهلعف لثم نولعفي الف 2: َمِلَأْلا باَذَعْلا َنوُفاَح َنيِذْلَ مهك الهإ
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 الامم

 .طقف ةراشبلا هذه نكي مل ةلاحلا كلت ىلع ةكئالملا عامتجا نأو مهاح نم ىأر امل يأ :مكبطخ امف لاق

 ء«فلأ ةئام تس نئادملا كلت يف ناكو ءراجحألاب مجري طئاللا نأ ىلع هب لدتسا :ةراجح (بيطخلا ريسفت)
 ةراجحلا لسرأ مث ءاهبلق مث ؛مهتاوصأ ءامسلا لهأ عمس ح اهعفرو اهعلتقاف ضرألا تحت هحانج ليربج لخدأف
 ءرجآلا خبطي امك خبط نيط :وهو ليجسلا ديري :نيط نم (يواصلا ةيشاح) .اهنع اجراخ مهنم ناك نم ىلع

 ؟نيط نم اًهوكب ةراجحلا ديكأت يف ةدئافلا ام :"ريبكلا" فو (كرادملا ريسفت) .ةراجحلا ةبالص يف راص يح

 .مهوتلا كلذ عفدي "نيط نم" :هلوقف «ةراجتح دربلا يمسي سانلا ضعب نأل :لوقن
 يف نكتسملا ريمضلا نم لاح هنأ :يناثلاو ."ةراجح"ل تعنلا ىلع بوصنم هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث هيف :ةموسم
 :هلوقو (نيمسلا ريسفت) :اهلعب راخأباب, تتعضو ةركذلا ترك قللذ نسح ("ةراهج" نم لاح هنآ :تلانلا .ةليق راخلا

 ىلاعت هتهج نم ةياكح :خلإ انجرسخأف (لمجلا ةيشاح) ."بيطخلا" يف امك ءاضيأ "ةموسم"ب قلعتم "نيفرسملل'
 (يواصلا ةيشاح) .ميهاربإ عم ةكئالملا نيب ىرج ام ةياكح دعب «لامجإلا قيرطب طول موق ىلع ىرج الل
 .رشع ةثالث اوحبن نيذلا هتيب 'لهأو طول ناك :ليقو «"هاتنباو طول مهو" :هلوقو «تيب لهأ ريغ يأ :تيب ريغ

 ."بيطخلا" يف هلثمو "دوعسلا يبأ ريسفت"

 (يواضيبلا ريسفت) .نتنم دوسأ ءام وأ ءاهيف دوضنم رخص وأ ؛راجحألا كلت يهو :خلإ ىلع ةمالع
 رورجم ريمض هيلع فوطعملا نأل ؛راجلا ةداعإب "اهيف" ىلع فطع هنأ. رهاظلا وهو :امهدحأ ؛:ناهجو هيق :ىسوم فو

 قلعتم هنأ :ياثلا .حضاو ىيعم اذهو «ةيآ ىسوم ةصق يف انكرتو :ريدقتلا نوكيو «نيعملا ثيح نم "انكرت"ب قلعتيف
 يف انلعجو نيعم ىلع "ةيآ اهيف انكرتو" :هلوق ىلع: فطعي وأ :يرشخعزلا لاق "انكرتو" ةلالدل ؛ةردقم "انلعج"ب
 - لماعلا نوكي نأ نكمي هنأل ؛"انلعجو" رامضإ ىلإ ةجاح الو :خيشلا لاق .ادراب ءامو انبت اهتفلع :هلوقك ةيآ ىسوم



 تايواذلا ةروس 4٠ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 اسبتلم نّوعَّرف , لإ هضلَسَرَأ ذِإ هنآ ىسوم ةضق ق ادلطعو : ئيعملا ."اهيف" ىلع فوطعم

 مهأل ؛هدونج عم . هيكرب ناعإلا نع ضرعأ نَوَبَف .ةحضاو ةجحب 2 ِنيِبُم نيطلُس

 لنيك .ةدرثجو ةعذجا# جو قيلت وأ قدي ره ةىسول نافو نكرف# ها
 بيذكت نم هيلع مالي امب تآ 2: ْميلُم نوعرف يأَّوهَو اوقرغف ءرحبلا لَا ف مهانحرط

 ّيلا يه: ّمَقَعْلا َحيَرلآ مِيلَع اَبلَسَرَأ ذإ ةيآ ٍداَع كالهإ ىنَو .ةيبوبرلا ىوعدو لسرلا

 50008 0 ,رجشلا حقلت الو ءرطملا لمحت ال اهأل ؛اهيف ريخ ال

 ابوضتم نوكي نأ :اهدحأ ءهجوأ ةئالث فرظلا اذه يف زوجي "هانلسرأ ذإ" :هلوقو ."انكرتو" فوطعملا قف -

 ؛فوذحمب قلعتم هنأ :يناثلاو .هايإ انلاسرإ تقو يف ةمالع ىسوم ةصق يف انكر ت يأ لوألا هجولا لع ”ةيلادب

 ةزمخلا ةيشاحو ."انكرتاب فوصتم هنأ :كلاقلا .اقلاسرإ قنقاو ف ةتناك ةيآ نأ ”ةيأآ ل تعت ةنأل

 وعسلا يبأ" نم «ةيآ ىسوم يف انلعجو :نيعم ىلع "ةيآ اهيف انكرتو" :ىلاعت هلوق ىلع 7-0 يأ :اهيف ىلع

 لام نم ناسنإلا هيلإ نكري ام نكرلا نإف ؛نكرلاك هل مهنأل ؛دنحلا :نكرلاو "عم" نيعمب ءابلا نأ ىلإ ريشي :هدونج عم

 :كاشلا ةلريم هس: لرتوا .كشلا وأ عماسلا ىلع ماهإلا نم انياب ىلع "وأ" نأ لمتحي :نونجم وأ (نيلامكلا ريسفت) .دلوو

 كُديِلَع ٌِحاَسل اذه نإ# :ىلاعت لاق ءامهلق هنأل ؛نسحألا هو كقاولا :نيعش انأأ لمكيو فوق ىلع ااهيرخك

 (ي واصلا ةيشاحإ) .(؟ و7: ءارعشلا) نوُمْجَمَل مكي انس "أ يذلا“ :كلوسُر نإ :رخخأ عضوم ف لاقو ا فارعألا)

 "ميلم وهو" :هلوقو «هعم الوعفم نوكي نأو «رهاظلا وهو "هانذخأ" لوعفم ىلع افوطعم نوكي نأ زوجي :هدونجو
 ؛لاحلا بحاص ىلع دوعي ريمض رك ذ اهيف سيل ذإ ؛ةمزال واولاف اديب لوعفم نم الاح تناك نإف ؛ةيلاح ةلمح

 (لمجلا ةيشاح) .هيلع دوعي ريمض ركذ ةلمجلا يف ذإ ؛ةبجاو تسيل واولاف "هانذخأ" لوعفم نم الاح تناك نإو

 (نيلامكلا ريسفت) .ابيرغ ارمأ ىتأ اذإ "برغأ" ك «ةيثالث ىعمج انهه "لاعفإ" يأ :ل! مالي ام

 ام كلذب عفدناف ءهب فصو نم رابتعاب فلتخم هيلع موللا لصحي يذلا لعفلا نأ ىلإ كلذب راشأ :لسرلا بيذكت

 اهنأل ؛اهيف ريخ ال يلا يه :ميقعلا حيرلا (يواضلا ةيشاح) ؟نونلا وذ هب فصو امي نوعرف فصو فيك :لاقي

 .هيلع قلطأ مث «ةأرملا مقعب ةعفنم اهنمضت مدع هبش ءاهلمحت ال يأ -ءاتلا مضب- رجشلا حقلت الو ءرطملا لمحت ال
 اهأ رهظألاو ءاهيف فلتحاو .كالحلا حير يهو ءرجش حاقل وأ رطم ءاشنإ نم يأ :اهيف ريخ ال (نيلامكلا ريسفت)
 حاقللاو حقللا :رجشلا حقلت (كرادملا ريسفت) .روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب ترصن :#ت0ع هلوقل ؛روبدلا

 .لخنلا رجأي يذلا ءهنم تعن حقالو «لبحلا :كيرحتلاب



 تايراذلا ةروس #* و. 6 نورشعلاو عباسلا ءرخلا

 يلابلاك جو ميِمَرلأك ُهَتَلَعَج الإ هيلع تأ لام وأ سفن ٍءَىَس نم ُرَّذَت ام .روبدلا يهو
 ىلإ يأ 20 رست ةقانلا رقع دعب م لبق ذإ ةيأ اه كالهإ ىفَو .تتفتملا 7

 قي ةتتينا ةسيضأ يأ ب دفا ىننم دعب هيك هسا نع ناي

 و

 ب نيح ضوهنلا ىلع اوردق ام يأ ٍماَيِق نِم أوعبطَتَسا اَمَف .راهنلاب يأ 2 نورظنَي

 دومث" ىلع فطع رججاب حوُت َمَوَقَو .مهكلهأ نم ىلع 2: َنيِرِصَتِمُم أوُناَك اَمَو باذعلا
 ىلعو ةرمحو ورمع يبأل

 حايرلا باهم نع اهفارحناو اهبكنتل ؛نيحير نيب تبه حير لك :يهو ءابكنلا يه :ليقو «بونحلا يه :ليقو :روبدلا

 .روبدلاب داع تكلهأو امضلاب تارصن :ةيدوح ؛حصأ روبدلا اهوكو عةدحاو حير ال ةددغتم حاير يهو (ةفورعملا

 (يواصلا ةيشاح) .وتعلا نع رحأتم "اوعتمت' :محل هللا لوقف الإو ءطقف ركذلا يف بيترتلا اذه :خلإ اوتعف (لمجلا ةيشاح)
 ىلعو عءافتسلا نم لزنت راث ىلع قلطت ةقعاصلاو ؛اعيمج اوكلهف ليربحج مهيلع حاصف يأ عةكلهملا :ةحيصلا

 وهو ءرظنلا نم "نورظني مهو" ةلمج نأ ىلإ هب راشأ :راهنلاب يأ (يواصلا ةيشاح) .انهه دارملا وهو ؛ةحيصلا
 بدعي 0-5 ا 4 وع :يناثلاو ا كون

 ورمع وبأو و اويل أرق "ليا ومر موقو' "نيعسلا ةرابع :خلإ ريقي عوامل ةيشاح) نت زازا يف مهوتي امإو
 0 -يعمصألا ةياور يف - ورمع وبأو مسقم نباو كامسلا و أو ءاهبصنب نوقابلاو « «ميملا رجب

 ١ فاعلا ع ىبسوم قو" ىلع فوطعم .هنأ :يناثلا . نضييألا قو ىلع فوطعم هنأ ءاهدحأ هج وأ ةعبرأ

 .ةريغ دعب و هبرقل ؛رهاظلا وهاذهو د 11 ىلع فوطعم ةنأ :عبارلا . داع قو" ىلع فوطعم

 ؛حون موق فو :هللا دبع ةءارق هيوقيو ,حون موق يفو :نيعم ىلع رحلاب ئرق :لاق هنإف ؛هريغ يرشخمزلا ركذي ملو
 لعفب بل وبصتم هنأ ةاهدحأ هج وأ ةتس ةهيفف بصنلا امأو .هح وِض وول ؛ريخألا هج ولا ريغ ءاقبلا وبأ رك دي مو

 ( ميلا ّق مهانُذينف" ل وعفم ىلع ف وطعم هنأ :عبارلا ."انذدح اف" لوعفم ىلع افطع ب اووصتم هنأ :ثلاثلا امه مغ

 يضتقي فطعلا لصأو ؛ميلا يف اوقرغي مل مهفأب لكشي نكل «لبق نم نوقرغم حون موق نأ كلذ بسانو

 مهذحأت مل مهفأل ؛لاكشإ هيفو «"ةقعاصلا مهتذخأف" لوعفم ىلع فوطعم هنأ :سماخلا .تاقلعتملا ف كيرشتلا

 - .كلذ برقيف «تناك عون يأ نم ةميظعلا ةلزانلاو ةيهادلا ةقعاصلاب داري نأ الإ ؛نافوطلاب اوكلهأ امنإو ؛ةقعاصلا



 تايراذلا ةروس 5 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 لبق نم حون موف انكلهأو يأ «بصنلابو ؛ةيأ ضرألاو ءامسلا ءام مهك الهإ فو يأ

 0 ديب اَهَسيِنَب َءاَمَّسلاَو 2: َنيقسف اًمْوق أوُناك َمِنإ نيروكذملا ءالؤه كالهإ لبق يأ

 :لحجرلا عسوأو (يوف :ديئي لحارلا دا لاقي ,نورداق امل.- 4 َنَوُعِسْوُمْل انإو ةوقب

 رك نمو .نح نعل نودَعَملا معنف اهاندهم 0 .ةردقو ةعس اذ راض

 :ضرألاَو ءامسلاو :ىفئآلاو رك ذلاك نيفنص نيجوز "م : هل وقب قلعتم 0
 ريرحج نوب ةأو رانك

 قلاحت نأ نوملعتف ,لصألا نم نيءاتلا ىدحاإ فقذح + ا 0 1: ةملظلاو

 جال عاهل 80 عااهكاول هاهو كاااهاقلا 2 طاف ال2 مدل حارا 2 ةطكقم 3غ ل1124 يأ هللا ىلإ أوُدِفَف .هن ولبعتف ترق جاوزألا

 ردقم ربخلاو ءادتبالا ىلعف عفرلا امأو .فيعض وهو ءاقبلا وبأ هلقن ,"ىسوم فو" لحم ىلع فوطظعم هنأ :سداسلا -

 (لمجلا ةيشاح) ."نيقساف اموق اوناك مهنإ' :هلوق يعي «هدعب ام ربخلا :ءاقبلا وبأ لاقو :مهانكلهأ يأ
 ةيببس عمانلا ناوكي نأ زوو «هلوسقم نم ىأ "انينب' لقافا نمااعإ لاحت ىلع فون. قاعتو نأ زو :2 ! ديأب

 (لمجلا ةيشاح) .رجآلاب كتيب تينب :كلوقك ءامب نيبملا ةلآلاك ديألا لعجي نأ ىلع ءازاحم ةيدعم نوكي نأ زوجيو
 ,مزاللا "عسوأ" نم وهو ؛ةدكؤم لاح "نوعسومل انإ" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ «ةيرداقلاب عاسيإلا رسف :نورداق

 ؛ةعساو اهولعاج يأ ءامسلا نوعسومل يأ «فوذخم لوعفملاو ايدغتم لمعتسيو «قرو اذ راض اذإ "رحشلا قروأ" كك

 اهل ؛ةحيحص ريغ '"نوعسوم' دعب "اهلا ةظفل اهيف ىلا خسنلا نأ ملعت كلذ تملع اذإ ع( ةسس ٌوه ؟اع نوكتف هيلعو

 (يواصلا ةيشاح) ."لحجرلا عسوأو" :لاق ثيح ءامزال هلمعتسا رسفملاو ءايدعتم هلامعتسا الإ بسانت ال

 قلخي مل ملقلاو حوللاو يسركلاو شرعلا نم لك نوك دري الف هدهاشن ام ىلإ ةلثمألا ددعتب راشأ :ىثنألاو ركذلاك

 متملع ثيح :نئعملاو .هللا ديحوت نم ملع ان ىلع غر فم اذه :ل! اورفف (يحركلا ريسفت) .دحاو لإ اهنم لك قم

 رارفف :بتارم رارفلاو .هتعاط ىلإ اوعرهاو هيلإ اوؤحلاف عناملا يطعملا عفانلا راضلا هنأو ءهل كيرش ال دحاو هللا نأ

 هللا دوهش يأ ؛دلولاو لاملاك هللا نع لغاش لك نم ةصاخلا رارفو «ةعاطلاو نامبإلا ىلإ يصاعملاو رفكلا نم ةماعلا

 هلابقإ يف دبعلا نكيلف دحاو دبعلا قلخ يف هللا نأ امكف هللا ريغل هئازجأ نم اءزج فرصي الف ؛ةتعاط ف كامهنالاو

 (يواصلا ةيشاح) .نوسفانتملا سفانتيلف كلذ فو ءهبر بح ريغ هبلق ف لعجي ال ثيحب ءادحاو هبر ىلع



 تايراذلا ةروس ا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 .راذنإلا نيب 20 ني رين هذي ركل نإ هوصعت الو هوعيطت نأب هباقع نم هباوث ىلإ
 ل لق“ "و 'اورففلا لبق دقي عض نبق ينك ركل ىلإ ركب اجنلز هلأ م م أوُلَعَجت اَلَو

 لفم يأ جو ْنوُتْجََوَأ داس وه أولاق اَلِإ لوُسر نم مهلتَق نِم َنيِنل م َكِلَدَك
 .كلذ مههلوقب مهلسر مهلبق ممألا ٌبيذكت "نونجم وأ رحاس كنإ" :مهوقب كل مهبيذكت

 اذه ىلع مهعمج 2 » َنوُعاَط ٌمَوَق مه ّلَب يفنلا نعم. ماهفتسا هب مهلك ْأَوَصاَوَتأ

 فص .ةلاسرلا مهتغلب كنأل :2) م وُلَمِب ٌتنأ آَمَف مب ب ضرعأ لَو .مهفايغط لوقلا

 ْتَقَلَح اَمَو .نمؤي هنأ ىلاعت هللا ِهِملَع نم م2: َتييؤُمْلآ ٌعَفمَت ىَركّذلآ َنِإَف نآرقلاب
 م ؛نيرفاكلا ةدابع مدع كلذ يقاني الو,2) نوُدُبْعَيِل الإ يسنإلاَو َّنْلا

 :نيعملاو. هللا ىلإ دئاع "هنم" يف ريمضلاو .هلبق امل ليلعت :2! مكل ئبإ .ةيآلا يف فاضم ريدقت ىلإ ةراشإ :هباوث ىلإ

 ردقم "هللا ىلإ اورفف" :"دوعسلا يبأ" يف لاق امك :2! ردقي (يواصلا ةيشاح) .هنم مكل فون ينأل ؛هيلإ اورف

 كلذو "خلإ نيذلا ىتأ ام" :هلوقب بوصنم "كلذك" :هلوق نأ ىلإ ريشي :كلإ لفم يأ .325 ىبلا هب بطوح لوقب
 أ يأ ءكلذك رمألا يأ فوذحم ربخ وه :لاق هزوجي مَلوو «هلبق اميف ةيفانلا "ام" دعب ام لامعإ زاوج ىلع ئبم

 هل ريسفتلاك "خلإ نيذلا ىتأ ام" .هلوثاذ .انونحيو ارحاس هايإ مهتيمستو لي يلا مهبيذكت لثم ةقباسلا ممألا

 مكل ينإ" :هلوق هيلع لدي "مهل لق" "اورفف" :هلوق لبق ردقيو ؛مهلسر ممألا بيذكت نم كتربخأ ام ربا :ليقو
 "عيه ريالا قف

 (كرادملا ريسفت) .هيلع نيقفتم اعيمج اولاق تح لوقلا اذهبي نورخآلاو نولوألا ىصاوت يأ لوقلل ريمضلا :هب اوصاوتأ

 (يواصلا ةيشاح) .دحاو نامز يف اوقالتي مل مهنأل ؛كلذب صاوت مهنم عقو ام :نيعملاو يبجعت يراكنإ و ديك 7 هاهفتسا
 هذه تلزن امل ءدهجلا لذبو حصنلا يف ةياغلا تغلب دق كنإف ؛مهنع ضارعإلا يف كيلع مول ال يأ :لإ تنأ امف
 رمأ ذإ ؛رضح دق باذعلا نأو ؛عطقنا دق يحولا نأ اونظو ؛هباحصأ ىلع رمألا دتشاو 5 هللا لوسر نزح ةيآلا

 ؛باذعلا مه لح مهنع ضارعإلاب مهوسر رمأ يم ةقباسلا ممألا يف هللا ةداع ترجو ءمهتع ىلوتي نأ 5 يبن

 نأ قحلا نكلو ءاهلبق امل ةخسان اهنإ :ليق كلذلو «؛كلذب اوّرُسف "نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو" :هللا لزنأف

 (يواصلا ةيشاحإ .فيسلا ةيأب خوسنم اهلبق ام

 :هتقيقح ىلع وه :ليقو «ناعثإلل دعتسملا فراشملا ئيعم. نمؤملاك ركذتم وهف لعفلاب نمؤملا امأو :ىاعت هللا ةهفلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هب رصبتلا ةدايزو هتدايز عافتنالاب دارملاو



 روطلا ةروس 40/8 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 كنإف «هب بتكأل ؛ملقلا اذه تيرب :كلوق يف امك اهدوجو مزلي ال ةياغلا نأل

 2 نومعطي نأ هبكو مهاب مهسفنألو يل ٍقزَر نّم مكّتِم ُديِرَأآَم هب بتكت ال دق

 َنيِدَلِل نإ .ديدشلا # نضِسلاا ةؤقلااو ا قارلا ّوه َهَّللا نإ .مهربع الو مهسفنا الو

 ريق“ | دن 0 م ل : 5 3 ا 7 0

 .ةمايقلا موي ىلإ مق رخأ نإ .باذعلاب مخ 2 نولجعت 5 الق مهلبق نيكلاهملا + ّيصأ 55

 .ةمايقلا موي يأ 2: َنوُدَعوُي ىذا ُمِهِمَوَي يف نم اوُرْفَك َنيِذَأِ بناس ةششأ وف

 ةياآ ن و عست ةاكيم . دولعلا هر اوس

 1 روشنم قر ىف ٍروُطَسُم ٍبَتكَو ىسوم ةيلع هللا ملك يذلا لبخلا يأ :روطلاَو
 1 1 نيدم"ب وهو ديل ل

 ىلع ءيش هلمحي ال برلا نأل ؛ةثعابلا ةلعلا مال تسيلو ةروريصلاو ةبقاعلا مال ماللا هلع لَآ نما رين :ةداغلا ني

 ءاملا ةاقسلا ةمساقم نم ذوحخأم وهو «ءولمملا ميظعلا ولدلا وه بونذلا :ابيصن ابونذ (لمجلا ةيشاح) .ءيش

 .بيصنلاو ظحلا يف لمعتسا مث ءميظعلا ولدلا لصألا يف بونذلا يعي . يواضيبلا" نم «ءالدلاب

 :جاجزلا لاق «ةكلهملا نورقلا نم مهئارظنو مههاحصأ بيصن لثم هللا باذع نم ابيصن يأ :2إ بونذ لغم

 ."عقاول كبر باذع نإ" :امبلوج ,ةسمخ ماسقأ هذه :2! روطلاو (كرادملا ريسفت) .بيصنلا :ةغللا يف بونذلا

 ."نيمسلا" هلاق امك ءمسقلل اهنم ةدحاو لك وأ «ليلخلا هلاق امك ؛ءفطعلل اهدعب تاواولاو ءمسقلل ىلوألا واولاو

 اريكذتو اعركتو افيرشت ؛هب هللا مسقأ 32# ىسوم هيلع هللا ملك يذلا لبحلا ءامسأ نم مسا روطلا :"يبطرقلا" فو

 لاقي «ناروط امه :نابح نب لتاقم لاقو .يدسلا هلاق «ءانيس روط دارملاو ؛ةنحلا لابج دحأ وهو :«تايآلا نم هيف ام

 (لمجلا ةيشاح) .تيزلاو نيتلا ناي امهأل ؛ءاتنو روط :رخآلاو ئعاثيس روط :ايههدحأل

 يف ءارلا حتفب وهو ءهريغ وأ ناك ادلج هيف بتكي ام لكو ؛هيف بتكي يذلا قيقرلا دلحلا :قرلا خا قر يف

 يأ" ةهلوق :ةيلغ روسخم ريغو ياوطم ريغ هنأ .يتأ «هطوسبملا :روشنملا عمو: .اهرسكي اذوتش ئرقو قماعلا ةءارق

 «لامعألا فئاحص وه :ليقو «"روطسملا ناتكلا" ريسفت يف ةريثك لاوقأ ةلمج نم كرت نايس ةلرقلا و 9 ةاروتلا

 :ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا رئاس :ليقو (١:ءارسإلا) :«ًأروْشْنَم ٌهاَقلَي ًاباَتك ةّماّيقلا َمْوَي هل ُج رخنو)» :ىلاعت لاق

 (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغ :ليقو



 روطلا ةروس 6 ٠ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ةعباسلا وأ ةسداسلا وأ ةثلاثلا ءامسلا يف وه م2 روُمْعَمْلا تيِبْلاَو نآرقلا وأ ةاروتلا يأ

 هيلإ نودوعي ال «ةالصلاو فاوطلاب كلم فلأ نوعبس موي لك هروزي «ةبعكلا لايحب
2 

 َكْبَر َباَذَع َّنِإ ءولمملا يأ خت روجَسَلا رخَبلاَو ءامسلا يأ يو عوُفَرَمَلاِف ْعَّسلَاَو ادبأ
 ند نعوم و هم أ ص 0١1 عد د #8 ا 59000
 ءامَّسلا رومت عفاو د لومعم موي هنعا[عير عفاذ ني دهل ام .ةفقحتسم. نلزانل 4 عقاول

 سلا ........ ءاروثنم ءابه ريصت 2: ارّيَس لاّبجلا ريِسِتَو .رودتو كرحتت 0 اًرَوَم ُ 1 ل مئث+ فوج ## يلا قو لأ يبق هيو 5-7

 ؛نيرواجملاو رامعلاو جاجحلاب اقرامعو «ةبعكلا هنم دارملا وأ ,ةكئالملا نم هراوز ةرثكب هنارمعو :رومعملا تيبلاو

 قوف شرعلا تحت وه :ليقو «ةعبارلا يف وه :ليقو «ىلوألا يف وه :ليقو :خ! ةثلاثلا ."دوعسلا يبأ" يف اذك
 جاجحلاب اهترامعو ءاهسفن ةبعكلا وه رومعملا تيبلا :ليقو ءرومعملا تيبلا لحم يف ةتس لاوقأ هذهف «ةعباسلا
 «تناوامعلا ف ةعبس ءاقو رشغ ةسخغل لضرألاو كاوانسسلا قلل :لاق'انضيأ ين سانع نبا نعو ءاش نيوقازلاو

 مارحلا تيبلا يهو «ةبعكلا وه رومعملا تيبلا :نسحلا لاقو .ةبعكلل ةلباقم اهلكو «ةبعكلاو نيضرألا يف ةعبسو
 وهو قكململاب هللا همتأ كلذ. نع سانلا رحع نإف:«فلأ ةثام تسب ةنس لك هللا هرمعي «سانلاب رومعم وه يذلا

 (لمجلا ةيشاح) .ضرألا يف دابعلل هللا هعضو تيب لوأ
 نيب عمجي اذهيو ءاتيب ةبعكلا لايحب ءامس لك يف نإ :ليقو 5# سابع نبا نع يناربطلا هجرخأ .هئاذحب يأ :ةبعكلا لايحب
 (نيلامكلا ريسفت) ..#: ىلع نع مكاحلاو ريرج نبا هاور :ءامسلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .هعضوم نييعت يف ةفلتخملا لاوقألا

 :ريرج نبا هاور امك دهاجم نعو «هألم :رحنلا رجس :"سوماقلا" ف «ةداتق نع هاورو ريرح نبا هراتخنا :ءولمملا يأ

 ؛قرفي نأ ضرألا نم فوفكم عونمم :ليقو ؛«فقوملا لهأب اطيحم «ةمايقلا موي اران ريصي دقوم يأ ءدقوملا وه
 هللا هفكيف ؛مهيلع قبطني نأ ىللاعت هللا نذأتسي تارم ثالث فرشي رحبلاو الإ ةليل نم ام" :اعوفرم دمحألو

 ريرح نبا هاور «شرعلا تحت ءامسلا يف رحب وه :يلع نعو ؛طيحملا رحبلا رحبلا نم دارملا ريداقتلا ىلعو ."ىلاعت

 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم 5# رمع نبا نع
 ريجسلا نم طلتخملا وأ «سنجلا هنم دارملاف (:ريوكتلا) يْثَرجَس ٌراَحِبلا اذِإَوإِم :ىلاعت هلوق نم دقوملا وأ :عولمملا يأ

 نأو ءالعاف نوكي نأ زوجي :عفاد نم (كرادملا ريسفت) .هيف ضيغنت ال يذلا وه :ائينه (يواضيبلا ريسفت) .طيلخلا وهو
 (نيلامكلا ريسفت) .ءابه ريصت مث ضرألا هجو نع ريطت يأ :لابجلا ريستو .نيهحجولا ىلع ةديزم "نم"و ءأدتبم نوكي
 ىلع عقت مث «ءاوحلا يف ريطتو اهناكم نع لقتنت اهإ :هانعم لب هترابع همهوت امك "ريست"ل اريسفت سيل :هلإ ريصت
 يف ةمكحلاو .اروثنم ءابه ريصتف حايرلا ريطت مث ,فودنملا فوصلا يأ نهعلاك ريصت مث ؛لمرلاك ةتتفم ضرألا

 - امهنيب امو ءامسلاو ضرألا نأل كلذو ءايندلا ىلإ دوع الو عوجر ال هنأب مالعإلا :لابحلا ريسو ءامسلا روم



 روطلا ةروس عا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 مه َنيِذلا .لسرلل :2) َنيِبَدَكُملَل ٍنِبَمَوَي باذع ةدش ٌَلَيَوَف .ةمايقلا موي يف كلذو
 5 نت 0 هك ع رف دن. 5 1 هلل 1 2 عا 5-9-5

 منهج ران 9 ..: روعدي موي مهرفكب نولغاشتي يا ايلا نوبعلي لصطاب ٍضْوَج 8

 مّثنُك ىتلا ُراَلا هذه :اتيكبت مهل لاقيو «"رومت موي" نم لدب «فنعب نوعفدي 2 اَعَد

 اذه :يحولا يف نولوقت متنك امك نورت يذلا باذغلا آَنَه ةحِسفَأ و َنوُبَدَكَت اب

 مكعزحجو مكربص اووريضت ول وأ اهيلع اوومصاف اهولصأ © : تورت اَّل رثنَأ مأرحس

 .هءازجب يأ ( #2 2: َنوُلَمَعَت شك اَم نورت اَمَنِإ مكعفتي ال مكربصأ نأ - يلف اوس

 د فلا عا

 هير فاطم ةيردصم آمي نيذذلتم َنيهكنف عزإ ٍميِعَنَو تْنَج ىف نيقثملا نإ

 لاقيو «مهتياقوو مهايتإب يأ "مهاتآ" ىلع فطع 2: ميحتملا َباَذَع َمْبَر َمُهدَقَوَو

 َنيِككَتُم 29 َنوُلَمْعَن َرُثدُك ةيببس ءابلا امب نيئثنهم يأ لاح اَكَيِنَه أوُبَرْسَآَو أولك :محل
 ىلإ اهضعب ٍةَفوُفَصَم رس َلَع ' 'تانج يف" :ىلاعت هلوق يف نكتسملا ريمضلا نم لاح

 ةرامعو ايندلا كارلا هللا اهلا زأ اهيلإ د وع مه قبب ١ املق «ةللدب مدا يب عافتناو ايندلا ةرامعل تقلخ امئنإ <

 (يواصلا ةيشاح) .بركلاو نزحلا ةياغ نيرفاكللو ةنينأمطو رورسلا ديزم نينمؤملل لصحيف «ةرخآلا

 :مطوق وهو ردقم ىلع فطع :2! متنأ مأ (كرادملا ريسفت) .مهتيفقأ يف اًحزو مههوحو ىلإ اعفد رانلا ىلإ مهوعفديو
 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ يحولا يف نولوقت امك" :هلوقب فنضملا راشأ كلذ ىلإو ءيحولل "رحس اذه"

 أديم هنأ :ىناثلاو .غاقبلا وبأ هلاق عهدك رتو يَ يأ ءف وذم أديم ربحت ةنأ ءايقنحأ «كاهحج و هيف رن ءاوس

 اهلعج نم ىلوأ اريخ ةركنلا لعج نأل ؛نسحأ لوألاو .خيشلا هلاق ءعزجلاو ربصلا ءاوس يأ ,فوذحم ربخلاو

 مكيلع ءاوس يأ .ءفوذحم هربخ "ءاوس" :لاقف يناثلا هجولا ىلإ يرشخمزلا احنو ءاربحس ةفرعملا لعجو أدتبم

 لاف ؛ايندلا فاللخغ قمح رلا لا ويد نم مكنعزني ذي يأ :مكعفني هي (لمجلا ةيشاح) .ةهدعو ريصلا :تارعألا

 ردصم ةعص وأ ؟« نثنهم يأ لاح :ائه (ي واصلا ةيشاخ) .ةمح رلا تايبحج وم مظعأ نم هراكملا ىلع اهيف ربصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نالعفلا هيف عزانت وهف لك ىلعو ءائينه اماعط وأ ائينه الكأ يأ فوذحم هب لوعفم وأ هفوذحم



 روطلا ةروس 4١١ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ف وطعم مَعَ أدقينم أ وتم ا2َ نب هدأ .اهاسح ,نيعألا ماظع » ٍنيِع روحي مهانرق يأ

 ربخلاو ءراغصلا يف ءابالا نمو رابكلا ني نيميإب رابكلاو راغصلا مث ٌميَرذ "اونمآ" ىلع

 3 فارع

 اًءققحلا ع ؛مهلمعب اولمعي م نإو مهتجرد يف نونوكيف ةنملا يف نيروكدذلا رد

 تاكرولمم تانحلا يف نيعلا روحلا نأ :هريدقت ردقم لاؤس ىلإ ةراشإ كلذ فو ؛نهل نينراقم مهانلعج يأ :مهانرق

 (يواصلا ةيشاح) .ةبراقملا يعمي لب حاكنلا دقع ئعم سيل جيوزتلا نأب باحأف ؟حاكنلا دقعب ال نيميلا كلم
 رم امك ءضايبلا ةدش وهو ءاروح عمج وهو روحلا رسفي ملو «ءءاضيبك ءانيع عمج "نيع'"ل ريسفت :نيعألا ماظع
 "نيع روح" ىلع فوطعم "اونمآ نيذلاو" :يرشخمزلا لاقو «ليلعتلل ةضرتعم :ليقو :خلإ فوطعم .اقباس هليصفت
 ببسب يأ "مهتيرذ مهي انقحلأ ناميإب" :لاق مث ؛"مهانجوز" ىلع افطع "مهتعبتاو" :لاق مث «نينمؤملاب مهانرق يأ

 روحب مهانرق يأ ءامب اولهاست اوناك نإو الضفت مهتيرذ ءابآلا تاجردب انقحلأ - ءابآلا ناميل وهو - ميظع ناميإ
 (نيلامكلا ريسفت) .نينمؤم ءاقفرو
 راغصلا مهدالوأ نيعي :موق لاق :يوغبلا لاق «نيوبألا دحأل اعبت همالسإب مكحي ريغصلا نإف :خ! ءابآلا نمو

 ؛مهئابآل ةمركت مهئابآ تاحرد مهلامعأب اوغلبي نأو «مهئابآ ناب راغصلاو ؛.مهسفنأب مهفاعإب رابكلا ءرابكلاو
 مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو :نورخآ لاقو ءان5# سابع نبا نع ريبح نب ديعس ةياور يهو «مهنيعأ كلذب رقتل
 نع ةياورو ؛كاحضلا لوق وهو «مهئابا ناعإب 6 اوغلبي مل نيذلا ء«راغصلا مهتيرذ محك انقحلأ ناعإب نوغلابلا

 نع نإو ةنحللا يف هتححرد قف هعما ن م وما ةيرذ عفري هلل إ :اعوفرم ان 5 سابع نبا نع رازبلا ىورو افكت ١ سابع نبا

 ,نذ سابع نبا ىلع افوقوم هننس يف يقهيبلاو الو ريرخ< نبا هاؤز :ةئيغ ملك رقتل ؛لمعلا يف هنود اوناك
 مقإ :لاقيف هتحوزو هدلوو هيوبأ نع لأس ةنحلا لجرلا لخد اذإ :اعوفرم ار 5 سابع نبا نع يناربطلا ج رخأ و

 (نيلامكلا ريسفت) .هب مهقاحلإب ره ويف عمو :يل 1 تلمع دق !بر اي :لوقيف «كلهعو كتحجرد اوغلبي م

 هنود وه نم هب قحلأ اريثك هلمع ناك اذإ نمؤملا نإف ؟ءانبألاو عابألا ىلع قدصت انه ةيرذلا :مهتيرذ مك انقحلاأ

 ببسلاب ةيرذلا بسنلا نم ةيرذلاب قحليو «هريغو كك سابع نبا نع لوقنم اذهو ءانبا وأ ناك ابأ لمعلا يق
 يف اذك ؛ةدالولا ةيرذك ةدافإلا ةيرذ نوكتف ؛ردجأ تناك ص وأ ملع ذحأ اهعم ناك نإف ؛ةبحما وهو

 ناك نإو ؛ءابآلا ىلإ ءانبألا هللا عفر ةجرد عفرأ ءابآلا ناك نإ :( سابع نبا نع "يبطرقلا" يفو ."بيطخلا"

 انَلَمَح نأ ْحُهَل ٌةَيآَوظ :ىلاعت هلوقك «ةيرذلا مسا يف نولخاد ءابآلاف هءانبألا ىلإ ءابآلا هلا عفر ةحرد عفر أ ءانبألا
 لهأ لحوم اذإ: : لاق ديم : يبنلا ىلإ هعفري انكي | 6-5 5 سابع نبا نعو 2( :وسسي) م ِنوُحْشَمْلا كفلا 5

 : - تكي 57 - لا رق د ١ أ 3 م 72 يلا # ٠ يف زف ته نبأ 8 اا 1 [بر أي - ل ةهيك تيك .دأ امه مك 055 1 مكأ :لاقيف عهذل هاذ هكججاو ١ نحو هنا ونأ :نع مهدحا ل انين ةيجلا ةرنحا 5 / .: ١ : : 1 آني“ 1

 .هي ومهقاحلاب ريف ويف يمشو 1 .تيلمتع



 روطلا ةروس 41 ناورشغلاو عياسلا ءزخا

 نِي مهانضقت ءاهوسكو ماللا حتفب ِمِيَدَْلأ اَمَو مهيلإ دالوألا عامتجاب ءابآلل ةمركت
 رش وأ ريخ نم لمع َبَسك اي يِرْمأ ُلُك دالوألا لمع يف دازي ءىش ةدئاز نم مهلمح

 تقو دعب تقو يف .مهاندز عنك ّدمأَو .ريخلاب ىزاجيو رشلاب ذخؤي .نوهرم 2 نهر

 ابيف مهنيب نوطاعتي َنوُعَرَتَتَي .هبلطب اوحرصي مل نإو 2 َنوَجَتْشَي امم ٍمَحْلَو ٍةَّيكفِب

 يسلم بوي ةيألالو مهني رقي اهرها بيسي نل عياتت74 رخل غن وا يأ
 ةيعتب وضازفاج عب تم ب... ...ءاقرأناَملِع ةمدحلل حِسَلَع ٌفوُلَيَو .ايندلا رمح فالخب

 اق: دوف يف :خل! ئرما لك (نيلامكلا ريسفت) .صقنلا :تاليإلاو ,مهانصقن :ىعملاو ريثك نبال :اهرسكو
 سفن لك 9 :ىلاعت لاق ءانقرم نوكي الف نمؤملا امأو ءرانلا ف نونكرم مهإف ؛ر اهلا لبغا ركذ نإ - :يدحاولا

 بسك ا. ئرما لك" :يرشخمزلا لاقو «دهاجم لوق وهو (89:رثدملا) َنيِمّيلا َباَحْضُأ الإ قدي كيو عب

 هنم رهظي يذلاو ؛نهرلاب قبوأ الإو هتبقر كف اريخخ بسك نإف ؛بسكي امبهللا دنع نوهرم دحأ لك يف ماع "نيهر
 :- ملعأ هللاو - ئعملا نوكيف لعافلا ىيعمب اليعف نيهرلا نوكي نأ وهو رخآ هجو ةيآلا يفو ؛دحأ لك قح يف ماع هنأ
 .ادلخم رانلا يفف ءاسأ نإو ءادبؤم ةنحلا ىفف نسحأ نإ ءمئاذ يأ نهار بسسك ام ئرما لك

 احلاص لمع نإف ءهب بلاطم وه يذلا هلمعب هللا دنع ةنوهرم دبعلا سفن نأك «ىلاعت هللا دنع نوهرم يأ :نيهر

 نهرلا نم هتبقر صلح هيلع ام ىفو نإف هيلع نيدب هدبع ةبقر لحرلا نهري امك ءاهكلهأ الإو نهرلا نم اهكف

 انهه ريعتسا «بذحلا نعم عزنلا نم لعافت :عزانتلا :خإ نوطاعتي (يواصلا ةيشاح) .انوهرم رمتسا الإو
 (نيلامكلا ريسفت) .هل اهاطعأ برش اذإف ءيقاسلا هيطعي مدنلا نأل ؛ءامدنلا نيب اهترادإ يأ تاسأكلا يطاعتل

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرواجملل رمخلا سفن ىلع قلطي دقو ءارمح ءولمملا 8 :سأكلا :اسأك

 نظي الكل ؛مهفضي مل :ناملغ (نيلامكلا ريسفت) .مهنيب اميف اهرشب اهعوقو مدع وغللا يفنب دارملا نأ ٍنيعي :خإ ببسب
 هنوكب نزحيف «ةنحلا ف امداحع نوكي نأ ايندلا يف ادحأ مدح نم لك قفشيف ءايندلا يف مهومدخي اوناك نيذلا مف
 يف ءاقرألاك يأ [(كرادملا ريسفت) .ممب نوصوصخم ءمهل نوكولمم يأ| :ءاقرأ (لمحلا ةيشاح) .اعبات لازي ال
 لهأ نم دحأ نم ام :ن#ي رمع نب هللا دبع لاق ءروحلاك ةنجلا يف هللا مهقلخي ناملغلا ءالؤهو ءةزايحلاو ءاليتسالا

 مودخملا ةفص امأو مداخلا ةفص هذه .هبحاص هيلع ام ريغ لمع ىلع مالغ لكو ؛مالغ فلأ هيلع ىعسي الإ ةنحلا

 :لاق ؟مودخملا فيكف نونكملا ءؤلؤللاك مداخلا !هللا لوسر اي :اولاق ةيآلا هذه الت امل هنأ :نسحلا نع يورف

 (لمجلا ةيشاخإ) .بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك مداخلا ىلع مودحملا لضف



 روطلا ةروس ظ دل : نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 عاب نس اي هتالمملا يب ةريخس و »ولكم ل هن هر هوب 0س

 ها كس نإ لوضولا ةلج ىلإ هي .ةمعنلاب 3135 اذذلتا ؟ةيلإ اوليصوب امو

 اَنِدَقَوَو ةرفغملاب اَبيِلَع هللا هَللا_كرَمَف هللا باذع نم نيفئاخ ١ َنيِقِفَسُم ايندلا يف اَنلَهَأ ف 1

 نك نإ :اضيأ ءاكل اولاقو ءماسملا يف اهلوحدل ؛رانلا يأ جر ٍموُمَشلَأ باَذَع

 ناك نإو افانئتتسا ومسكلاب نإ نيدحوم هدبعن يأ 0 ينذلا ُْق يأ لبق درو

 م 2: ٌميِحَرلأ هدعو يف قداصلا نسحملا ٌرَبْلاّوه اظفل اليلعت حتفلابو ,ئيعم اليلعت

 د :كل مهلوقل ؛هنع عجرت الو نيكرشملا ريكذت ىلع مذ َرِحَّذَف .ةمحرلا ميظعلا

 220 نوجت اَلَو "ام" ربخ نِهاكِب كيلع هماعنإب يأ َكْيَر ٍتمْعيِب تأ آَمَف نون

 هان 6 ءاافااف كااافتاف عا هاف هيامتتولاو عامل هاهم هات ده ةاماع ف ندم عارم يسرد ع عسا هوجم ع هسا 8 .هيلع ف وطعم

 يف مهفوحخ ىلع ليلد ةلاحلا كلت يف هللا نم مهفوخف ءانمآ نوكي نأ هتوزعو هلهأ يف ناك نم نأشو يأ :خلإ انك انإ
 .مهريغو انلهأب قفرت يأ «قفرلا ىهو ةقفشلا نم "نيقفشم" :هلوق نأ لمتحي «نوفئاخ امئاد مهف «ىلوألاب اهريغ

 (نيلامكلا ريسفت) .مومسلا حيرلاك ماسملا يف اهوحدل ؛امومس تيم امنإ :رانلا يأ (يواصلا ةيشاح)

 سانلا ريكذت ىلع تبئاف يأ :ركذف (نيلامكلا ريسفت) .اميحر ارب هنوكل ؛هدبعن يأ "هوعدن" :هلوقل يأ :اليلعت
 يأ "نونجب الو نهاكب" :هلوق .لقعلا ةحاجرو ةوبنلاب كيلع هماعنإو كبر ةمحرب يأ "كبر ةمعنب" :هلوق .مهتظعومو
 (كرادملا ريسفت) .كبر ةمعنب اسبلتم انونجم الو انهاك تسل :ريدقتلاو لاحلا عضوم ف وهو ءاومعز امك

 ؛افوذحم ذئيح باوجلا نوكيو ءاهربخو "ام" مسا نيب طسوتم «هب مسقم هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف :كبر ةمعنب

 ىلع بصن عضوم يف ءابلا نأ :يناثلا .نونحم الو نهاكبا ات تأ ام: قلير ةععتو :يدقعلاو هيلع روك ذملا اذيع ةلالدل

 هلاق ءكبر ةمعنب اسبلتم كنوك لاح انونجم الو انهاك تنأ ام :ريدقتلاو "نونحب وأ نهاكب" اهيف لماعلاو ؛لاحلا
 ذئنيح قلعتتو «ةيببس ءابلا نأ :ثلاثلا .لاحلا هذه قرافي مل تل هنأل ؛ةمزال لاح يهف اذه ىلعو ءاقبلا وبأ

 هللا ةمعن ببسب نونجلاو ةناهكلا كنع ىفتنا :ئععملاو «ةميركلا ةيآلا دوصقم وه اذهو «ةيفنملا ةلمحلا نومضمع

 (لمجلا ةيشاح) .هانغو هللا دمحم رسعمب انأ ام :لوقت امك «كيلع



 روطلا ةروس > 44 -  نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هريغك كلهيف رهدلا ثداوح /2) نوُنَمْلَاَبَيَر هب صرت ٌرِعاَش وه َنوُلوَقَي لب مأ
 اوبذعف :مككاله ,2) َنيِصَيْرتُمْلا سري مكَعَم ٍنإَف يكاله أوُصَبَرَت لق .ءارعشلا نم
 :هل مهوق يأ آد, مهوقع ْمُملَحأ ْمُهْرْمَأَت ْمَأ .راظتنالا :صبرتلاو ردب موي فيسلاب

 .مهدانعب /2: نوغاط ٌءّوَق جه لب مأ كلذب مهرمأت ال يأ ؟نونحب رعاش نعاك نحاس

 :اولاق نإف ءارابكتسا ظ 3 ثونمأي ال لب هقلتخي ' ؟نآرقلا قلتخا .هلوقت ةيلوقي 2

 نِم أوقلخ ْمأ .مهوق يف 20 َتريِقِدَص أوُناك نإ ولكم قلتخم ثيدتحي ْاوُئَأَيلَف هقلتحا
 سا

 نع موو ةكرف ا هاورعا قارن هدم ها ؟يهسفنأ 1 -توقلبقلا هدا قلاح أ يش ري

 ماهفتسالل يهف ةزمهلاو «' 'لب"ب ردقت اهلك و ةرم ةرشع سمخ تايآلا هذه قف تركذ' 'مأ" نأ ملعا :. :نولوقي مأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةزمهلاو ”لب"ب ب عيمجلا يف اهردقي نأ رسفملل بسانملاف كلذ تسلع اذإ «يخييبوتلا يراكنإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ريرقتلل يهف "نوغاط موق مه مأ" :هلوق يف الإ اهلك ف ةعطقنم يآلا هذه لئاوأ ف "مأ"

 ف ادلب ماهفتسالاو" :قأي ايف هلوق قفاويل ؛ةزمهاو "لبكي 0 5 نأ مهول هبيفانملا :خإ لب ما

 (يواصلا ةيشاح) .نايغطلا اذه مهنم يغبني ال :ئععملاو "خلإ اهعضاوم

 ريحتلا عماج ع«كلشلا وه يذلا بيلا رهدلا ثداوح تهبش ثيح (ةيكي رصن ةراعتسا مالكلا ف : رهدلا ثداوح

 (ي واصلا ةيشاح ) .ددملا عطقتو ددعلا صقنت اهنأل ؛ةينملا نونملا :ليقو لك ّى ةدحلاو ةلاح ىلع ءاقبلا مدعو

 وهو «لوقلا يف ضقانتلا يأ :اذهم (كرادملا ريسفت) .يكاله نوصبرتت امك مككاله صبرتأ يأ :نيصبرتملا نم
 (كرادملا ريسفت) .ىهنلاو مالجحألا لهأ لوعدي شيرف تناكو «نونحب :مهوق عم «رعاشو ناك :مهوق

 ؛ءكلذك رحاسلاو رعاشلا نأشو «يأرو ةنطف اذ نوكي نأ نهاكلا نأش نإف ؛ضقانت اذهو يأ :2إ رحاس

 ءاهفتسالا نأ ىلإ كلذب راشأ :2إ مهرمأت ال يأ (يواصلا ةيشاحإ) .ةضقانم كلذ دعب هل نونحلا مهتبسنو

 اكنإلا ماهفتسالل "م 3 نأ نذل ةهراشإ : قلتتع مل (ي واصلا داي .انننأ يب ول هيفو ؛يراكنإ ' 'مأ" نم دافتسملا

 اضيأ خيبوتلل كلذ عمو ةزمهلاب اهريدقت ةطساوب
 :هلوق ليلدب لوقلا اذه يف اوقدص نإف يأ هقلتحا :اولاق نإف :هلوقب حراشلا هردق ردقم طرش باوج :4! اوتايلف

 :لاق لب ءاقلطم "اوتأيلف" :لقي مل هنأل ؛هتقيقح ىلع انهه رمألا نأ رهاظلاو :يزارلا لاق ."خلإ نيقداص اوناك نإ"

 بحي طرشلا كلذ دج و اذإ ع«طرش اطوال نأ وهف «لومعزي امك هسفن دنع نم هلوقت هنأ ّق ١" اوناك نإ"

 (لمجلا ةيشاح) .(5 ه8: ةرقبلا) © اهب تأف ىف رشملا مق نسمشلاب ىتأي هللا َنإفا اف :هلوقك ءزيجعتلل رمألاو عهب نايتإلا



 روطلا ةروس ١4ه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 دحاولا هللا وه قلاخ- نم مهل دب الف «قلخي مودعم الو «قلاخ ريغب قولخم. لقعُي الو

 ىلع ردقي الو َضَرَأَلَاَوِتَوَمَّسلآ أوقْلَح ْمَأ ؟هباتكو هلوسرب نونمؤيو هنودحوي ال ملف
 مهَدنِع مَآ .هيبنب :ب اونمال الاو 6 * نوئقوي ال لب ؟هنودبعي ال ملف «قلاخلا هللا الإ امهقلح

 مه َمَأ اوواَش امب اوؤاش نم اوصخيف ءامهريغو قزرلاو ةوبنلا نم َكَبَر َنياَرَخ م

 ٌدَلُس جه ْمَأ .رقيبو رطيب :هلثمو ءرطيس :هلعفو نورا نوطلستملا 2: َنوُرِطيِصُمْل
 نورطيسللا :ةحخسن لو

 325 يلا ةعزانم مهنكمي ىح «ةكئالملا مالك هيلع نقأ هيف َنوُعِمَجْسَي ءامسلا ىلإ ىقرم

 بيا نووم نطلْس هيلع حامتسالا يقدم يأ قع دة ٍتأَيلَف كالا ارعمأ نإ مههمعزب

 ."نوقلاخلا مه مأ" :هلوقل عجار "قلخي مودعم الو" :هلوقو ,"ءيش ريغ نم اوقلخ مأ" :هلوقل عحار :حلإ لقعي الو

 "قلخي مودعم الو" :هلوق حاضيإو .تأيس امك «خيبوتلل هنوك عم يراكنإ "مأ"ب دافملا ماهفتسالا نأ ىلإ اذهب راشأو
 مهسفنأ اودجوأ مهمدع ةلاح يف اونوكي نأ مزل ءالوأ ةمودعم تناك مهسفنأو ,مهسفنأل نيقلاخلا مه اوناك ول مهنأ

 يف نوربدتي ال يأ :نونقوي ال لب (لمحلا ةيشاح) .لقعي ال اذهو ءاقلاخ مودعملا نوكيف «مدعلا نم اهوجرخأو
 (كرادملا ريسفت) .ضرألاو تاوامسلا قلاحو مهقلاح اوملعيف تايالا

 هنئازخب دارملاو «كبر نئازخ مهدنع سيل :قعملاو ؛كلذك هنأ عم يراكنإ ماهفتسالا نأ نيبي مل :خلإ مهدنع مأ
 (يواصلا ةيشاح) .اهيلإ جاتحي ىلا رئاحذلا نم ةفلتخم عاونأ عمجل أيهم تيب كولملا ةنازخ نأل ؛امهب تهبش «هتارودقم

 .ىلوأ فنصملا هلعف امك ميمعتلابو «قزرلاو رطملا نئازخ :يبلكلا لاقو .ةوبنلا نئازخلا :ةمركع لاق :خلإ ةوبنلا نم

 :"راحبلا عمجم" يف .نورابحلا نوطلستملا :داصلا لدب نيسلاب ريثك نبال ةءارق يفو :نورطيصملا (نيلامكلا ريسفت)
 هلعف" :هلوقو «ةباتكلا :رطسلا نم ءهيلع فرشيو هلامعأ بتكيو هلاوحأ بتكيل ؛ءيشلا ىلع طلسملا وه رطيسملا

 ,ظافلأ ةسمخ الإ لعيفم نزو ىلع تأي مل هنأ ملعاو (نيلامكلا ريسفت) .باودلا ةحلاعم :ةرطيبلاو "رطيب لثم رطيص

 (يواصلا ةيشاح) .رميحم :وهو لبج مسا دحاوو ءرطيصمو رطيبمو رقيبمو نميهم :لعاف مسا ةفص ةعبرأ
 كلهأو دسفأ يأ "رقيب" :هلوقو ."سوماقلا" يف امك ؛«باودلا حلاعي هنأل ؛راطيب هنمو «باودلا جلاع يأ :رطيب

 لوين ىلإ .راشأ :خ] هيلع يأ .ملسلا ىلع دوعصلا :يقرلا :ىقرم ."سوماقلا" ف امك نيكتلا ياس تمي

  لحتلا عوذُج يف مك 2 ,] :ىلاعت هلوقك :يدحاولا هلاق .”"ىلع" ئيعم. "يف" نأو ,فوذحم "نوعمتسي"

 (لمجلا ةيشاح) .ةيفرظلا نم اهاب ىلع يه لب «كلذل ةجاح الو :يبلحلا لاق «(١7:هط)



 روطلا ةروس 1415 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ها :ىلاعت لاق هللا تدان ةكئالملا نأ مهمعزب ما اذه هبشلو ةحضاو ةنيب ةجحن

21 0 

 ام ىلغ اًرجأ رهلَعَتَت مأ .ةومعز امع هللا ىلاعت جو نوئبلا مكَلَو مكمعرب يأتتَبلا
 ا < 0 :

 ٌمهَدنِع ما يدب الف 2 َنوُلقَتُم_٠ كل مرغ ورغم ني مهف نيدلا نم هب مهتئج

 رمأو ثعبلا يف يتلا ةعزانم مهنكمي نح «كلذ :ج نوي :ي مهَف هملع يأت ِيَعْلَ

 مه اورفك َنيِذَلاَف ةودنلا راد يف كوكلهيل ؛كب اديك َنوُديِرُي مآ مهمعزب ةرخآلا

 ُهَلِإ جه أ .ردبب مهكلهأ مث مهنم هللا هظفحف «نوكلهملا نوبولغملا 2: َنوُديكَمْلا

 غ1 ]1 111 :ةلآلا نم هب م2: نوكرشُم اع ِهَّللا نَحَبس هللا ريغ

 نإو دساف امهنم الك نأ :نيمعزلا نيب هبشلا هحوو «نيتيآلا نيب ةبسانملا هجحو ىلإ كلذب راشأ :وعرلا اذه هبشلو

 سيل ام ناسنإلا مزلي نأ مرغملا :2! مرغم (يواصلا ةيشاح) .مهنم هعوقول ؛اقيقحت يناثلاو اضرف لوألا معزلا ناك
 (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا نع كلذ مهعنمت .هنع مهأسي يذلا مرغلا كلذ مهلقثأ يأ هيلع

 مهف" :هلوقو ا ؛هلصأ نم لوصحلا يفن نيعمج يراكنإ ماهفتسا :بيغلا مهدنع مأ

 مهدنع"ب وأ ؛"نوبتكي مهف" :هلوقب قلعتم "'مهمعزب" :هلوقو ؛مهنع باغ ام يأ ؛بيغلا يأ "كلذ نوبتكي
 مهل بسني ثيحب ةضراعملاو ةرباكملا نم ةلاح ىلع مهنكل ءلعفلاب مهنم عقي مل ذإ ؛يضرف معزلا اذهو ,"بيغلا

 مهدنعأ يأ 2"نونملا بير هب صبرتن" :مهوقل باوج وه :ةداتق لاق "بيغلا مهدنع مأ" :اضيأ هلوق .معزلا اذه

 هيلع اوفقو ام دعب كلذ نوبتكي مهف :ءمهلبق تومي لوسرلا نأ اوملع يح ظوفحملا حوللا يف بتك يذلا بيغلا

 "اديك نوديري مأ" :هلوق لاصتا هجو نوكي لوألا ىلعف ؛"بذعن مل انثعب ولو ثعبن ال انإ" :مهوقل در وه :ليقو
 نأ كلذ عم نوديريو «ةدسافلا ةلاقملا هذه نوفتكي ال مهإ لب :يناثلا ىلع ئعملاو هل رخآ اباوج نوكي نأ هلبق ام

 نوكي نأ نع هللا ىلاعتف .مهديك ررض مهيلغ دوعي نأ نع مهظفحتو مهرصنت ةهلآ مه نأ اومعز نإف «كب اوديكي

 (لمحلا ةيشاح) .هدارأ ام عفديو همواقي كيرش هل
 يف ماللاو فلألاو .ر#» سابع نبا هلاق امك بئاغلا ىيعمب بيغلاف «تابيغملا هيف تبثملا ظوفحملا حوللا يأ :هملع يأ
 لك ال «ةقيقحلا نايب ديرت ءمحللا رتشا :لوقت امك بيغلا عون دارملا لب ءسنجلا فيرعتل الو دهعلل ال "بيغلا"
 لحأل هيف نوعمتجي «بالك نب يصق اهانب راد وهو .«سلحا يأ :ةودنلا راذ يف (لمجلا ةيشاح) .ابيغم محل

 ةروسلا نإف ؛بيغلاب رابخإلا نم هنأ رهاظلاو (نيلامكلا ريسفت) .ةبوتلا ةروس يف مهروشم ةصق رم دقو «ةروشملا

 (يواضيبلا ةيشاحلا يف هلثمو يحخركلا ريسفت) .ةرجحملا ةليل هعوقو ناك ديكلا كلذو ؛ةيكم
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 ءاَمَسلَآ َنِم اضعب اًهَسك ْأَوَرَي نِإَو .خيبوتلاو حيبقتلل ؛اهعضاوم يف "مأ"ب ماهفتسالاو
 أوُلوُقَي مهل ابيذعت يأ باَمَشلا هه اهمك اَنِبلَع طقْسأف» :اولاق امك «مهيلع اضِقاَس

 ُمُهَمْوَي أوقلُي مَح َمِهَرَّدَف .اونمؤي الوب هب ةئوتوتا «باكازتم (

 نيش حهُديك َمْبَنَع 'مهموي" نم لدب ىنْعُي ال َمَوَي .نوتوكب (
 ٌباَذَع مهرفكب اوُمَّلَظ َنيِذَلِل َّنِإَو .ةرخآلا يف باذعلا نم نوعنمي 29 َنوُرَصنُي جه اَلَو

 ... لعقلابو «نينس عبس طحقلاو عوجلاب اوبذعف ,مهوم لبق ايندلا يف يأ َكلذ َنوُد

 را رسب 271 راك

 ا ايا |

) 

 رح

 0 ١ اا

 5 000 8 1 ل

 ١ نوقعّصي هيف ىذلا

 "لب"ب اهريدقت امأو «ماهفتسا كانه نوكي يح اهدحو ةزمهلاب وأ ؛ةزمهلاو "لب"ب ةردقملا يأ :"مأ"ب ماهفتسالاو

 اهلك عضاوملا يف اهنأ :همالك لصحمو .رشع ةسمح يه ىلا يأ "اهعضاوم يف" :هلوقو :ماهفتسا هيف سيلف اهدحو

 نأ "رعاش نولوقي مأ" :هلوق يف قبس اميف هل ىلوألا نأ تفرع اذه تفرع اذإ «ةزمهلاب اهريدقت ةطساوب ماهفتسالل

 هركذ ام يقانيف ؛ماهفتسالا ديفت ال يهو ءاهدحو "لب" ب اهردق هنأ ىلع اهدحو ةزمحلاب وأ ,ةزمهاو "لب'"ب اهردقي

 ضعب يف حرص هنأل ؛راكنإلاو عيرقتلاو خيبوتلل لوقي نأ هيلع ناكو ."خلإ اهعضاوم يف 'مأ'ب ماهفتسالاو" :هلوقب انه
 .مهرمأت ال يأ "مهمالحأ مهرمأت مأ' :يف هلوقك يفنلاب عضاوملا

 قلاخ ريغب قولخم لقعي الو «نوقلاخلا مه مأ ءيش ريغ نم اوقلح مأ" :يف هلوقك رحأ عضاوم يف يفنلا ىلإ راشأو
 "هللا الإ امهقلخ ىلع ردقي الو «ضرألاو تاوامسلا اوقلخ مأ" :يف هلوقكو «يفنلا ىلع ىعملا نأ ىلإ راشأف ؛"خلإ
 خيبوتلا هنم دوصقملا ماهفتسالل ةديفم اهلك عضاوملا يف اهأ :لصاحلاف «يفنملا ىلع ىيعملا نأ ىلإ اضيأ هب راشأف

 امك ءاذك نوكي نأ نسحي الو يغبني ال يأ ,ناسحتسالاو ءاغبنالا يفن ئيعم.ب وأ لوصحلا يفن نعم. امإ «راكنإلاو

 سيلف ؛لعفلاب مهنم ردص دق ناك نإو «قيلي الو لوقلا اذه مهنم يغبني ال يأ "رعاش نولوقي مأ" :هلوق يف
 (لمجلا ةيشاح) .لمأت «هتقايلو هئاغبنال لب ؛هعوقوو هلوصحل اهجوتم راكنإلا

 لدتسي نأ رسفملل ىلوألا ناكف ءءارعشلا ةروس ف ركذ امك «بيعش موق يف تدرو امنإ ةيآلا هذه :لإ طقسأف

 .(47:ءارسإلا) كَافَسك اَنْيَلَع َتْمْعَر امك َءاَمَّسلا طِقْسُت ْوَأظ :هلوق وهو هءارسإلا ةروس يف شيرق يف لزن امب
 نوعجري ال مهنأ نيبتو دحلا اذه ىلإ دانعلا يف اوغلب اذإ :نيعملاو ءردقم طرش باوج :مهرذف (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .مهل تفتلت الو مهعدف رفكلا نع
 :لاق ان سابع نبا نع ةداتق نع ريرج نبالو .يوغبلا هركذ ءمثذ سابع نبا نع يور اذك :خلإ لعقلابو
 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم بزاع نب ءاربلا نع وه ىورو «ةيالا الت مث ,نآرقلا يف ربقلا باذع
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 .كسلحمي نم وأ كمانم نم مك ا هدمحبو هللا ناحبس :لق يأ َكْنَر ٍدْبَحي
 0 اا وا

 اع اه اب

 ةحبس اكورغ بقع أ «ردصم هذ رموجسعلا ريفا اضيأ ةقيقح ُهَحَبَْسَف ليل َنِمَو

 .حبصلا :ليقو ءرجفلا ةنس :يناثلا يفو «نيءاشعلا :لوألا يف ّلَّص وأ 58
 حبصلا ةالص ةضيرف

 ةيأ لوتس و ناتنث ةيكم مجنلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيادهلا قيرط نع الثناخ ةمنق يتم لا باغ م 2 ئَوَه اذإ ايرثلا مَجَتلاآَو
 مسقلا باوج اذه

 قو (بيطتلا ريسفتا) .:ةمظعلاا كونا ةيسانملا «يدلضملا وه .دحناو هلولذفا نأ عم نيعألا ظفل عمج امنإ :اننيعأب

 باهذ اميورغب دارملا :"اهورغ بقع يأ" .ظفحلا بابسأ ةرثكب ةغلابملاو ءريمضلا عمجل نيعلا عمجو :"يواضيبلا"

 ظفحلا ديزم هنم مزليف ءابرقو املع هب ةطاحإلاو ءيشلا راصبإ وهو ءاهمزال ديرأو نيعألا تقلطأف يأ :انم ىأرمب

 ىلع َعَنصُتلَو» :هلوق يف هط ةروس يف ركذ ام فالخب ؛ةمظعلا نون ةبسانمل ؛عمجلاب انه ربعو «دارملا وه يذلا يئرملل

 (نيلامكلا ريسفت) ..ةلبق ام يفك حيبستلا ةقيقح هب دارملا نأ عي :ةقيقح (ي واصلا ةيشاحإ .(؟5:هط) 4: ىنْيَع

 "موقت نيح كبر دمحب حبسو" امأو «"موجنلا رابدإو هحبسف ليللا نمو" :هلوقل عجار اذهف ؛ليللا يأ :لوألا يف
 (لمجلا ةيشاح) ."هحبسف ليللا نمو" :هلوق يف امه اغإ ناهجولاو «ريغ ال هللا احبس لوق هب دارملاف

 ءاهلك عانوسملا موب يه :هنعو «دهاجمو 5 سابع نبا نع كلذ يورو ءاهيلع بلغ مجنلا ظفل إف :ايرثلا

 ىلع هط وقس هةيوشو هل قاس ال يذلا سلا وه مجنلا :شفخألا نعو (هلوزت :هيوهو ؛ناآرقلا مون :هنعو

 لعف هنأ ىلإ رمألا عجريف ؛ةفلاحملا هانعم لالضلا نأ ىلإ هب راشأ :ةيادهلا قيرط نع (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا

 ؛يغلاو لالضلا رياغت ىلإ هب راشأ "خلإ يغلا سبال ام" :هلوق :"يحركلا" قو .بكرملا لهجلا وه يغلاو «يصاعملا
 .هلعف يف ىوغ الو ؛هلوق ف لض ام نعملا وأ ءامهداحتا معز نم ىلع ادر



 مجنلا ةروس 428 دورشعلاو عئاسلا ءرخا

 ام نإ هسفن ىوه 3 : موا نع هب مكي ام َقِطنَي اَمَو دساف داقتعا نم لهج وهو

 وأ ةدشو ةوق قرم وذ 1 .: فؤعلا ةييش 57 هايإ 2 هيلإ | ه0 حو خو لإ وه

يوب ترويع ىلا اهساطم دقني
 ا يببلا هأرف 

 (نيلامكلا ريسفت) .داقتعالا لاثم يف مامتهالل ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم "لض ام" ىلع هفطعف :لإ لهج وهو
 ردصي ام يأ ,مهضعب رسف امم نسحأ اذه [(نيلامكلا ريسفت) .اقلطم نيدلا رمأ وأ نآرقلا نم] :هب مكيتأي امب
 ردض:امأ اضيأ ةيوبنلا تيداحألا نإقا# وسع سيل دييقتلا ادعو «نآرقلاب 25 هقطن دب عي «نآرقلا نم هقطن

 ءيلج يحو نآرقلاف ءيفخو يلج :نيمسق ىلع يحولا نأل ؛يحولا نم لب ىوحلا نع ن5 هنم اهقطن
 صيصختف «يحوب قلطملا قطن رصحنا ئعي اقلطم ىلاعت هللا مالك نم تبثي لب «يفخ يحو ةيوبنلا ثيداحألاو

 .يدنسو يديس نع تعم اذكهو «ليلدلاب الإ زوجي ال ةيآلا

 نسم هب جتحا :ىحوي يحو (نيلامكلا ريسفت) .ءابلا نعم. "نع" :ليقو ني "13ج :ىوهلا نع
 هداهتجا ناك دهتجي نأ هيلإ يحوأ اذإف همومع ملس ولو «نآرقلا هب دارملا نأب بيحأو دي يبلل داهتجالا ىري ال

 يهل كالا و هيفلا نيا يكنس رهف نقيس قس همي كاولطقم الة ؛ايحنو هي تبث اه

 (نيلامكلا ريسفت) .لمأتف «هفالخ ررقملاو ءأطنخلا هداهتسا يف زو الف كلذك ناك اذإ هنأ هيفو ءاولاق اذك ؛يدارم

 هسقن هللا نم قشضصو وهو هللا هملع يأ "ىوقلا ديدش هملع" :هتعامجو كي رع نيمملا لاق :خإ هملع

 "ىلعألا قفألاب وه"و دي دمحم يأ "ىوتساف" ءاياضقلاو رومألا ماكحإ وذ يأ "ةرم وذ" «ةوقلاو ةردقلا لامكب

 نيققحملا دنعو ؛ةيهولألا بانج يف ابرقم راص يأ ةيدحألا ةرضح ىلإ يببلا برقتف "اند" مث «تاوامسلا قوف يأ
 بيطملا حورلا ماقم ”نيسوق باق ناكف" .اهرهظم وه بلقلا ةلزنمب ناك "ىلدت"و .ةسدقملا هسفن ىلإ ةراشإ "اند"

 ماقم يف هرسو «ةبرقلا ماقم يف هحورو «ةبحملا يف هبلقو «ةمدخلا ماقم يف هسفن تناكو «رونملا هرس ةلزنمب "ندأ"و

 نىح يبر يبرق ءامسلا ىلإ يب يرسأ امل :ةياور يف لاق هنأ 33 هيلإ دوعي "اند" ريمض نأ ىلع لديو .ةدهاشملا

 .ىدأ وأ نيسوق باقك هنيبو ٍئيب نأك
 :هلوقو هتدح يأ هتدشو لقعلا يف ةوق يأ "ةدشو ةوق" :حراشلا لوق ئععمف «لقع ماكحتسا بحاص عي :ةرم وذ

 ةيقيقحلا هسفن ةروص ىلع ماقتساف يأ :ىوتساف ."كرادملا" يف امك ءاص سابع نبا نع يورم وهو "نسح رظنم وأ"
 نأ بحأ دك هللا لوسر نأ كلذو ؛ةيحد ةروص يف لزني ناكو ؛يحولاب طبه املك امي لثمتي ناك ىلا ةروصلا نود

 نم دحأ هآر ام :ليقو «قفألا المف ءسمشلا قفأ وهو ىلعألا قفألا يف هل ىوتساف ءاهيلع لبج ىلا هتروص يف هاري

 (كرادملا ريسفت) .ءامسلا يف ةرمو ءضرألا يف ةرم :نيترم بَلِ دمحم ىوس ةيقيقحلا هتروص يف ءايبنألا
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 هتروص ىلع هسفن هيري نأ هلأس دق ناكو «هيلع ايشغم رخف برغملا ىلإ قفألا دس دق
0 

 أ

 - ةروص يف ل ليربج لزنف ءا عارم هدعااوق 0-6

 شب مو 38 ا لل وح ه١ دخولا ليدح فيت بخ يبد

 2, عر ام يبنلا داؤف ُداَوفْلا ركنأ ءديدشتلاو فيفختلاب بدك اَم هنأشل اميخفت ؛ىحوملا
 رثك دلل ٠ لادلا فيفتي

 باطخ 27 ري ام ْىلَع هنوبلغتو هنولداحب ,هتورنمتقا ليربج ةروص نم هرصيب

 2: ئَّرخأ ةرم ةَلْرَن هتروص ىلع ُهاَءَر َدَقْلَو لب ا ينل ةيؤر نيب نيك ر شملل 1 ا 2 تن 81 كللص .( د ء ا ا

 ةدجوملا رنسك < و نونلا حتفب

 11 1 فم ع . مث وأما ةَنَج اَهَدَنِع .مهريغو - عقلا د هزم كوحأ ا را ال

 هلأسف ؛ءايبنألا ىلإ نأي امك نييمدآلا ةروص يف 2 يبلا أي ناك ليربج نأ كلذو ."ىوتساف" :هلوقل ليلعت :هلأس دق

 ءايبنألا نم دحأ هري ملو ءءامسلاب ةرهمو ضرألاب ةرم :نيترم هسفن هارأف ءاهيلع هللا هلعج لا هسفن هيري نأ 52ج ىبلا

 تيلد نم «لورنلا ئيعمب لصألا يف يلدتلا :برقلا يف داز (يواضلا ةيشاخ) .ةي انيبن الإ اهيلع قلخ ىلا هتروص ىلع

 لوزنلا نإف ؛ازاحم برقلا ةدايز انهه يلدتلاب دارملا نأب هعفد ىلإ رسفملا راشأ لوزنلا دعب برقلا ناك املو .ريبلا ىلإ ولدلا

 (نيلامكلا ريسفت) .وندلا ببس يلدتلا نأل ؛ىيدف ىلدت مث :هريدقت ءريحأتو مىدقت مالكلا يف :ليقو «برقلا ببس
 «بولقم هنإ :ليقو «عارزلاك سوقلاب ردقي هنإف ؛ردقملا هب دارملاو .هضبقمو رتولا نيب ام نيسوقلا باق :خإ باق

 نيسوق اوجرخأ اوفلاحت اذإ ؛هلعفت ةيلهاجلا ف برعلا تناك ام ىلإ ةراشإ اذه نإف ؛هيلإ ةجاح الو ءسوق يباق يأ

 اعم امهناعزني مث ءدحاو باق اذ امفأك بح هرخآلل اقصالم باقلا نوكيف «ىرحألاب امهادحإ نوقصليو

 نكمي ال هطخس هطخسو رخآلا ىضر امهدحأ ىضر نأ ىلإ ةراشإ كلذ نوكيف ءادحاو امهس امي نايمريو
 ةنحللا نأ هللا ىحوأ :ليقو :2لإ اميخفت (نيلامكلا ريسفت) .نيرسفملا ةماع هاضتراو دهاحم نع لقن اذك هفالخ

 .كتمأ اهلخدي يح ممألا ىلعو ءاهلخدت ىح ءايبنألا ىلع مرح
 يذلا هئاقل نم هآر اميف هبلق قدص يأ ؛هرصب ىأر امك سيل داؤفلا ىأر ام نأ ناظلا نظي ال ىح يأ :خلإ بذك ام
 (نايبلا حور) .هدوحو تارذو هتارعش عيمجب انطاب هرهاظو ءارهاظ كانه هبيبح نطاب ناك ذإ ؛رهاظلاب هرصب هأر

 .232 ليربجلا هنم دارملا نإ :اولاقف نورسفملا امأو «نيفراعلا لوق اذه



 مجنلا ةروس ْ ا نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هه 2: ىغط اَمَو 2 يبلا نم ٌرَصَبلا لا عاام ام "هآر'"ل ةلومعم "ذإ'و «هريغو ريط نم

 قيس اهيف ئأَر َدَقَل .ةليللا كلت هزواج الو ؛هل دوصقملا هيئرم نع هرصب لام ام
 قفأ دش ءارضحخ افرفر ت وكلملا بئاجع نم ىأرف ءاهضعب يأ ماظعلا يأ © ئرتكلا

 كما ل 06 2 2, ئّرْعْلاَو تلا م مير ٠ .ح انج ةثاه تميس هل دعاء ليربجو نافيسيلا

 ءرويطلا نم :يدسلا لاقو «لابرغلا لاثمأ ةكئالملا اهاشغي :لتاقم نعو .ءبهذ نم شارف :ليق :خلإ ربط نم

 هيلع هرصب نيعب تناك هللا ةيؤر نأ ىلع لدتسا :خإ غاز ام (نيلامكلا ريسفت) .ةزعلا بر رون :نسحلا نعو
 ةيبلق ةيؤرلا تناك ولو «ةظقي كلذ نأ يضتقي غيزلا مدعب رصبلا فصو نأل ؛"خلإ رصبلا غازام" :هلوقل ؛ةظقي
 انهه يهو «ةنيرقلا نم دب الف ؛هبلق رصب رصبلاب دارملا نوكي نأ زوحي هنأب لوقلا امأو «هبلق غاز ام :لاقل

 (نايبلا حور) .ةمودعم
 ةفئالملا فضوي هفصوو «"تايآ"ل ةفض "ىربكلا"و ؛"ىأر"ل لوعقم وهو ضيعبتلل "نم" نأ رسفملا دافأ :ىربكلا
 مدعل ؛ليضفتلا ىلع ئيعملا سيل هنأ ىلإ ةراشإ ؛ماظعلاب "ىربكلا" رسفو .ةلصافلل ةاعارم هنسحو هزاوحب ؛ةدحاولا

 (يواصلا ةيشاح) .بهذم لك اهيف عماسلا بهذيف ءاهيف كيكشتلاب لوقم مظعلا فصوو ؛«تايالا كلت رصح
 :ل هللا لوسر نأ يور .طاطسفلا يلاعأ نمو بايثلا يلاغ نم ةرسألا ىلع ىلدت ام لصألا يف وه :ليق :2! افرفر
 ناح امل مث ؛هبر يدي نيب هب فقو ىح شرعلا ىلإ هب راطو «ليئربج نم هلوانتف ء«فرفرلا هءاج ىهتنملا ةردس غلب ان
 ديمحتلاب هتوص عفريو يكبي ليربحو -مهيلع هللا تاولص- ليئربخ ىلإ هادأ بح هب راطف ءهلوانت فارصنالا
 اهبكري ةباد قاربلا نأ امك «برقلاو وندلا لحم يف رومألا صاوخ هل «ىلاعت هللا يدي نيب مدخلا نم مداح فرفرلاف

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا ف كلذب ةصوصخ ءايبنألا
 وه :ليقو «بايثلا يلاغ نم ةرسألا ىلع ىرت ام وه :ليق «"ةفرفر" هدحاو ءعمج مسا وأ ءسنج مسا امإ فرفرلاو
 لوصفو طسبلا فارطأل :ليقو ءفرفر قرامنلا :ليقو «قرامنلا :ليقو «دئاسولا :ليقو ءطسبلا نم برض
 هاور ام كلذ ىلع لدي «فرفر نم لدب :ليئربجو (نمحرلا ةروس نم دوعسلا يبأ ريسفت) .فرافر طاطسفلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ح انج ةئام تس هل ؛هتروص يف ليربج ىأر :ةيآلا ىف لاق هللا دبع نع ء#درذ يبأ نع ملسم

 ةلادلا ةعطاقلا نيهاربلا كلت نايب دعب ناثوألا مقدابع ىلع نيكرشملا خيبوت هب دصق يراكنإ ماهفتسا :متيأرفأ
 لالج بناج يف ريقح «هماقم مظعو هتبترم تلج نإو ىلاعت هاوس ام نأو «ةمظعلاو ةيهولألاب ىلاعت هدارفنا ىلع

 (يواصلا ةيشاح) .لحجو زع هللا



 مدس بل ححح
 ؛ةراجح نم مانصأ يهو "ةثلاثلا"ل مذ ةفص ::ت) َىَرْخَأْلآ اهلبق نيت ةنِلاَثلَآ ةوتَمَو
 لوألا "متيأرأ" لوعفمو .هللا دنع مهل عفشت اهنأ نومعزيو اهفودبعي نوكرشملا ناك

 ىلع ةردق مانصألا هذهلأ نوربخأ :ئعملاو .فوذحم ئباثلاو ؛هيلع فطع امو "تاللا'
 اضيأ اومعز املو ؟هركذ مدقت اه ىلع رداقلا لحو زع هللا نود اًهودبعتف ءام ء يش

 اذإ َكلِي 2 د ادأْلا ُهَلَو ركذلا ْمُكَلأ :لزن تانبلا مهتهارك عم هللا تائب ةكئالملا نأ

 ام َيه نإ .هيلع راحو هملظ اذإ :هزيضي هزاض نم «ةرئاج 2: َئَريِض ٌةَّمَسِق

 َلَرنَأ آم اهودبعت ًامانصأ كوآَباََو هُسَأ اه متيم يأ آَهوُمْتَيَس اينأ ةَّلِإ تار مكذلا
 هو ىلا ل لإ اًمدابع يف َنوعبَتي ام نإ ناهربو ةجح نّطلُس نِم اًمدابعب يأ اني ُهَّل

 دع

 اق عارم لا وج وحطي هس نال د فحل 1 الا كرات اه ظجتمر 8 باو د87 عج نلف دف اق س9 جس وو د جور طر يديسجال ىسفتالا وقت

 يس
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 ةبعكلا فوج يف ناك منص مسا :خلإ تاللا (نيلامكلا ريسفت) .رادقملا ةعيضولا «ةبترلا يف ةرخأتملا يأ :ىرخألا

 املف ءرجح دنع سلجي ناكو «جاحلا همعطيو ؛ءقيوسلا تلي ناك لجر مسا :ليقو «فئاطلاب فيقثل ناك :ليقو
 ماهفتسا «ةيماهفتسا ةلمج وهو :فودذحم ئباثلاو (يواصلا - .هللا نود نم دبعو ؛همساب رجحلا ىمس تام

 (لمجلا ةيشاح) .ءيش ىلع ةرداق اهومتيأرفأ :نيعملاو "خلإ مانصألا هذهلأ" :هلوقب اهركذ يراكنإ

 لاق ؟هللا تانب مانصألا هذه نوربخأ نأ هدعب انم هيلع لذاه "تيأرأأل يناثلا لوعفملا ريدقت ف روهشملا لإ ام ىلع

 تبني مل املو ؛معزلا كلذل در ِيآلا مالكلاو ؛هللا تانب ةكئالملاو مانصألا ةكئالملا :لوقت ةكم يكرشم نإ :يبيطلا
 قوسم ّيآلا مالكلاف كلذ ىلعو ؟ءيش ىلع ةردق اهل مانصألا هذه ٍنوربخأ يأ ءرخآ الوعفم ردق فنصملا دنع كلذ
 ةموهفملا ةمسقلا ىلإ ةراشإ :كلت (نيلامكلا ريسفت) ."اومعز املو" :رسفملا لاق كلذلو لطابلا رخآلا مهمعز عفدل

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .مكل نينبلاو هل تانبلا متلعج اذإ يأ "اذإ" :هلوقو :ةيماهفتسالا ةلمحلا نم

 لثم ضوب وهو «ضيب :ليق امك ؛ءايلل داضلا ترسكف :توعنلا يف ىلعف ال ذإ ؟ىلعف :ىزيضو :خإ كزيض
 :لاقي ام كلذب عفد :امي متيمس يأ (كرادملا ريسفت) .هّراض لثم هزأض نم .ءيكم ةزمهلاب ىزئضو .دوسو رمح
 «لاصيإلاو فذحلا باب نم مالكلا نأب باحأف ؟"اهومتيمس" :لاق فيكف ءاٌب ىمسي امنإو ىمست ال ءامسألا نإ

 ىلع فطع هنأ ىلع لحما بوصنم :ىوق امو (يواصلا ةيشاح) ."امانصأ" :هلوقب هردق فوذحم لوألا لوعفملاو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيردصم وأ ةلوصوم هيف "ام"و ؛نظلا



 9 ََْدْهَأ مسي نم مه21ج َكَفلَو هللا دنع ملط عفاش *ت افأ نم ناطيشلا محل نيز ام

 لكل يأ نشل أ .هيلع مه امع اوعجري ملف «عطاقلا هيساجياصا قاس

 ٌةَرِحآلا ِهللَف كلذك رمألا سيل ءمحل عفشت مانصألا نأ نم /2 مت ام
 نم ريثك يأ ِكَلَم نم رركَو ىلاعت هديري ام الإ امهيف عقي الف ؛ايندلا يأ 2

 َنّذَأَي نأ دعي نهال اكيد :كَعْفَش ىفُت ال هللا دنع مهمركأ امو ٍتَوَمَّسلا ىف م

 نَمِل اَلِإ َنوُعْفْشَي الو :هلوقل ؟ هنع ف ىضَريَو ةهدابع نم :آَعَب مل اهيف مهل
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 الإ ُهدنِع ٌهَفْفُي يذلا اذ ةتط اهيف.نقالا دعب لإ مهبم درت الانف عولععو 4 ىضترا

 | ؟/.:ءايبنألا)

 1 < صم هاون تايم ع ضاع ةيالماو هاه هت نسج هه ةرخالاب َنوُنِمْؤُي ال نيِذلا نإ 4# هنذإب
 1 (؟ هه :ةرقبلا)

 ,راهقلا دحاولا هلل الإ حلصت ال ةدابعلا نأو «ةحلآاب تسيل مانصألا نأ لسرملا يبنلاو لزنملا باتكلاب نايبلا يأ :ىدملا

 .مهلاحل حبقلا ةدايزو نظلا عابتا نالطبل ديكأت اهيفف ناك ام ايأو «"نوعبتي" لعاف نم لاح وأ ضارتعا ةلمحلاو

 ناسنإلل سيل :ئعملاو ؛يراكنإ ماهفتسالاو «ةزمهلاو "لب" ب رسفت ةعطقنم "مأ" :خإ ناسنإلل مأ (لمجلا ةيشاح)
 اهليذب رحت ةيآلا هذهو ءرفاكلا ناسنإلاب دارملاف .عرشلا دودح نع جرخو هاوه عبتت ثيح هدضب لماعي لب ىممتي ام
 (يواصلا ةيشاح) .ئمتي ام هل سيلف «هبلطت ام يف هسفن عبتيو «افلل ابلط ِ؛هللا ريغب ئجتلي نم ىلع

 .ةهلآلا ةعافش ىفن دارملاو «هانمتي ام لك هل سيل يأ راكنإلل ةزمهلاو "لب" نيعمب ةعطقنم "مأ" نأ ىلإ ريشي :ل! سيل

 كرتو هاده عبتا نمل الإ اهيف ام يطعي ال ىلاعت هنأ :نيعملاو «هلبق امل ليلدلاك] :ىلوألاو ةرخآلا هللف (نيلامكلا ريسفت)

 ءالصأ دحأل اهيف ىنامألا عيمج يطعي ال وهف يأ "ىلوألاو" :هلوق [(يواصلا ةيشاح) .ةرحخآلاو ايندلل كلام هنأل ؛هاوه

 (لمجلا ةيشاح) .امهنم ءيش يف هيلع مكحتي نأ دحأل سيلو ؛ديري نمل ءاشي ام اهنم يطعي هنكلو ,دهاشم وه امك
 (لمجلا ةيشاح) .ائيش مهتعافش ئيغت ال كلذ عمو ءمهفيرشت ةدايز ىلع ةلالدلل ءيج ةيبيجعت ةلمج :+ :2إ مهمركأ امو

 (نيلامكلا ريسفت) .عفشي نأ ةكئالملا نم ءاشي نمل :ليقو هل عفشي نأ سانلا نم ل :هدابع نم

 ءالؤه :نولوقي مخ عمت ةرعألا نينمؤم ريغ مهفإ :لاقي فيك :تلق نإ .برعلا وكرشم مهو يأ :+ :2إ نيذلا نإ

 ليلو ةمئاق ةَعاّسلا نظأ َنَو#© :مهنع ةياكح ىلاعت هلوق ليلدب ةرخآلاب نيمزاج ريغ مهأب :بيحأ ؟ا دنع انؤاعفش

 اضيأ بيجأو ؛لامتحالا ليبس ىلع ءاعفش مهوذختا امنإو «(5.:تلصف) 8 ىنسحلل ُه ةناتغ ىل كإ لو ىلإ ا

 (يواصلا ةيشاح) .لسرلا هتنيب يذلا هجولا ىلع ةرعخآلاب ن نونمؤي ال مهأب



 لوقلا اذهي -ِهب م اَمَو هللا تانب مه :اولاق ثيح جن ألآ ةَيِمَسَن ةكبنَللا َنوُمَسُي
 29 اًعيَس قل نم ىنغُي ال نطل َّنِإو هوليخت يذلا نطل الإ هيف َنوُعبكَي ام نإ ٍملِع ْنِ
 نآرقلا يأ انرْكِذ نَع َلَوَت نم نَع َضرَعأَف ملعلا هيف بولطملا اميف ملعلا نع يأ
 مُهُعَلبَم ايندلا بلط يأَكِلَذ داهملاب رمألا لبق اذهو مهو اَيََدلَآ ةْؤَيَحْلَآ لِ دري لَو
 نع َّلَض نَمِب ُمَّلَعَأ وه َكَبَر نإ ةرخآلا ىلع ايندلا اورثآ نأ مهملع ةياه يأ ِملِعْلأ َنْم

 اَهَو تبومشلا ق 8 هَلِلَو امهيزاجيف امي ماع يأ 0 ىدتشا نمب ملغ َوهَو -ةايبس

 نم يدهيو ءاشي نم ّلضِي «يدتهملاو لاضلا هنمو ءكلذل كلام وه عا قالا ىف

 ديحوتلاب أوُنَسَحَأ َنيِذَلا ىرجتتو هريغو كرشلا نم ولع اّمب أوس َنيِذْلا ىَرَجَيِل ءاشي
 ص511 :هلوقب نينسحملا نيبو «ةنحلا يأ 22: قا تاعاطلا نم هريغو

 تدجس :لاقي نأ مهدنع حصو «ثينأتلا ءات ةكئالملا يف اوأر مهنأ كلذو هللا تانب مه :اولاق ثيح «ثانإلا
 ءاملع هتيمست يف : ملعلا نع (لمجلا ةيشاح) .ثانإلا ةيمست مهومسف ىللا تانب ةكئالملا :اولاقف ةكئالملا

 (لمجلا ةيشاحو بيطخلا ريسفت) .مهب مكش

 ءاعدلا يفو :خلإ ةياش يأ (نيلامكلا ريسفت) .تايلمعلاو عورفلا يف ةربعلا امنإو «دئاقعلاو لوصألا نم :ملعلا هيف

 :هلوقو ءايندلاب مهتم روصقل ررشم ضارتعا ةلمجللاو ("انملع غلبم الو ازمه ريكا ايندلا لعب هي مهللا" وتأمل

 امل ةلع "يزجيل" :هلوق نأ ىلإ ريشي :خإ كلام وه يأ (نيلامكلا ريسفت) .ضارعإلاب رمألا ليلعت "خإ كبر نإ'
 مل :ليقو «هتياده ءاشي نم يدهيو «هلالضإ ءاشي نم لضي هنأ نم "ضرألاو تاوامسلا يف ام هللو" :هلوق هنمضتي

 امي ملعلا ةجيتن نإف ؛"لض نمل ملعأ وه" :هلوقل ةلع وه :ليقو ءاذكل هاوسو ملاعلا قلخ هنأ نم وه هنمضتي

 (نيلامكلا ريسفت) .اهوازرج

 هذه ىوسو ملاعلا قلخ اهنإ لجو زع هللا نأ :نيعملا و نسل لامألا ببسي وأ «ةنجلا قأ نيس ةبوثملاب : سحلب

 (كرادملا ريسفت) .ءادعألا رهقو ءايلوألا رصنل لهأ كلملا ذإ ؛مهنم ءيسملاو نيفلكملا نم نسحما يزجيل ؛توكلملا

 .حدمأ وأ نيعأ :ريدقتب وأ "اونسحأ نيذلا" تعن هنأ ىلع بوصنم وهف "خلإ نيذلا" :هلوقب نينسحملا نيبو



 معلا ةروس 4 "كت نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ةلبقلاو ةرظنلاك بونذلا لع وه حا | ٌنضِحَوفْلاَو كلبك َنوُبدَت َنيِذّلا

 َكَنَر ّنِإ رئابكلا بائتجاب رفغت ممللا نكل ىعملاو ,عطقنم ءانثتسا وهف «ةسمللاو
 انجح انمايص انتالص :لوقي ناك نميف لزنو ةبوتلا ا كلذب ةَرفَْملآ ع

 َرّجنَأ ْذِإَو بارتلا نم مدأ مكابأ قلح يأ ضوألا تر 0 كشفأ ْذإ دك ملاع يأ دَلْعَأ وه
 ' مكتافصو مكلاوحأب ْ

 22111111 1 1 ءاهوحدمت ال ةُكَسْفنَأ اوكري اََ "يدنا ىلا دس يجاقي

 :هلوقو دحلا بج وأ ام :ليقو ؛.هصوصخيب هيلع ديعولا بتر ام وهو «بونذلا نم هباقع ربكي ام يأ :متإلا رئابك

 .رئابكلا بانتجاب روفغم هنإف ءرغصو لق ام الإ يأ "ممللا الإ" :هلوقو ءاصوصخ رئابكلا نم شحف ام يأ "شحاوفلاو'
 ملأو هيف هثبل لق :ناكملاب ملأو «نونحلا نم سملا وهو ؛هنم رغصو لق ام ممللا لصأو :"نيمسلا" فو (يواضيبلا ريسفت)
 .هطلاخي لو هبراق اذإ اذكب ملأ :لاقي ؛هبكتري لو ءيشلاب ملي نأ ممللا لصأ :سابعلا وبأ لاقو «هنم هلكأ لق :ماعطلاب

 :ليقو «بنذلا ةبراقم نيتحتفب ممللاو :"حابصملا" فو «برقلاو وندلا نعم يف ماملإلا لمعتست برعلا :يرهزألا لاقو
 (لمجلا ةيشاح) .ّدر باب نم ملي ءيشلاب ملو ؛هدواعي ال مث ةريغصلا لعف وه :ليقو «رئاغصلا وه
 اذإف «ةرشابملاو ةزمغلاو ةلبقلاو ةرظنلا :يه ممللا نإ" :هد ةريره يبأ نع ريرج نبا هاور اذك :بونذلا راغص وه

 الإ اهلك رئابكلا نم نوبنتجي :قيعملاو «رئابكلا نم ممللا :ليقو .انزلا وهو «لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا سم

 كبد ةريره بأ نع يور اذك «ةداع اهلعجي الف ءبيرق نع بوتيف «نيترم وأ ةرم الإ هب ملي مل هنأ نعم. اهنم ليلقلا

 نم سيل هنأل يأ :عطقنم (نيلامكلا ريسفت) ."روثنملا ردلا" يف امك ؛نسحلاو اى:5# سابع نباو «نيتياورلا ىدحإ يف
 (نيلامكلا ريسفت) .الصتم ناك رئابكلا امي ديرأ ولو ءشحاوفلاو رئابكلا
 عةريبكلا بانتحا دنع ةريغصلا ىلع باقعلا عقي الف ؛رئابكلا بانتجا ببسب رفغت نأ هرهاظ :خلإ بادتجاب رفغت

 الإ" :هلوقل ليلعت :2! كبر نإ (نيلامكلا ريسفت) .ةبحاصملا ىيعمب. ءابلا لعجي نأ الإ مهللا «ةلزتعملا يأر اذهو

 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةرفغم ةعسل لب «ابنذ تسيل اهوكل ال رئاغصلا ىلع ةذخاؤملا مدع نأ نيعملاو :"ممللا

 (كرادملا ريسفت) .ةبوت ريغ نم بونذلا نم ءاشي ام رفغيف يأ :ةرفغملا عساو

 لوأ يف ةواقشلاو ةداعسلا نم مكتفصب يأ مكقلحخ ءادتبا يف مكب ملعأ وه يأ "مكأشنأ ذإ" ىلع فطع :متنأ ذإو

 ؛باجعإلا ليبس ىلع اهوحدمت ال يأ ؛مكتاهمأ نوطب نم اوجرخت نأ لبقو مدآ بلص نم مكحرخي نأ لبق مكقلخ
 .(١١:ىحضلا) هيْثَّدَحَف كبَر ةّمْعني اّمَأَوأ» :ىلاعت هلوقب ركش اهركذو نسحف ةمعنلاب فارتعالا ليبس ىلع امأ
 تحدم اذإ ةسيسح- سفنلا نإف ؛ىقتلاو لامكلاب اهل اودهشت الو اهيلع اونثت ال يأ :اهوحدمت ال (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .اهفافحتساو اهذو سفنلا مضه صخشلل يغبني يذلاف ءتربكتو ترتغا
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 ماع يأ لغايه نسحف ةمعنلاب فارتعالا ليبس ىنعا امأ ؛باجعإلا ليبس ىلع يأ

 تيشح ينإ :لاقو هب ريغ امل دترا يأ ؟ناميإلا نع 2: ْىلَوَن ىِذَلاَتيَءَرْغَأ 2: َقتَاْنَمِ 1
 نم هاطعأو ,هكرش ىلإ عجر نإ هللا ا هللا باذع

 باقنلا نم نيت «يقابلا عنم 2+ حعَرْكأَو ىمسملا لاملا نم ٌدليلَق ْىَّطَعَأَو غجرف اذك هلام

 ْ ٍديَقْلا يلع لع اع ,ةددعأ رفخلا نم انيبلإ لصو اذإ رقبلا رفاح عنمت ة ةرخصلاك ةبلص ضرأ :يهو

 نب ديلولا وهو ءال ؟ةرخالا باذع هنع لمحتي هريغ نأ هتلمج نم ملعي 2 ىو

 اَمب اَيْنُي ل لب مَأ ينريخأ نيعمب "تيأر"ل يناثلا لوعفملا "هدنعأ" ةلمجو «ةريغ وأ ةريغملا

 ممن > و ىِذَلا َميِهَرَبِإ فحص َو اهلبق فحص وأ «ةاروتلا رافسأ 2 * ىسوم فحص ىف

 هناع عاهتو ةيفحاطااط طاحت حفتاماو ضهلاف لاقت و َنهَمنأَف ٍتاَمِلك هير ميهاَرِإ ىلا ِذِإَ ها يعي هي رف اه
  220101111111 [1 [1 1111173717١؟ ؛ :ةرقبلا) ١(

 (كرادملا ريسفت) .ركش اهركذو «ةعاط ةعاطلاب ةرسملا نأل ؛نسحف ةمعنلاب فارتعالا ليبس ىلع امأ :باجعالا ليبس

 بقاعي لب «هتعاطب عفتني الف يئارملا امأو ءاهيلع بائيو امي عفتنيف «هاوقتو هتعاط يف صلخأ نمي يأ :ىقتا نم
 بيع يأ «رييعتلا نم لوهجما ةنزبإ :لإ هب ريع امل (يواصلا ةيشاح) .لمعلا طبخي ءايرلا نأل ؛اهيلع 1

 هريعف 775 هللا لوسر عبتي ناك «ةريغملا نب ؛ديلولا يف تلزن اهفأ ىلع رثكألاو :"يواضيبلا" يف [(نيلامكلا ريسفت)

 باذعلا هنع لمحتي نأ نمضف «هللا باذع ىشحأ :لاقف ءمهتللضو خايشألا نيد تكرت :لاقو نيك رشملا ضعب

 .يقابلاب لخب مث ؛طورشملا ضعب ىطغأو ا هلام ضعب هاطعأ نإ

 هللا باذغ هل نمض يذلا ىلع دئاع زرابلاو «ىلوت يذلا ىلع دئاع "ىطعأ" يف رتتسملا ريمضلا :هلام نم هاطعأو

 ىلع لعجو هلام نم انيعم اددع هل عفدي نأو كرشلا ىلإ عوحرلا :نيئيش يلوتملا ىلع لعج نماضلا نأ لضحتف
 بابسأ يف يدحاولا هركذ اذك :ديلولا وهو (يواضلا ةيشاح) .هللا باذع نامض وهو :ادحاو اقيشا وه هسفن

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغ وأ يمهسلا لئاو نب صاعلا يأ :هريغ وأ (نيلامكلا ريسفت) .لوزنلا

 -ةاروتلا يهو- هفحص نأل ا: ىسوم مدقتو [(نيلامكلا ريسفت) .فحصلا يف ام نع لدب] :خإ فحصو
 ةرطفلا لاصخ وأ رانلا يف عوقولا وأ دلولا حبذ نم :هب رمأ ام (دوعسلا يبأ ريسفت) .مهدنع رثكأو رهشأ تناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرقبلا ةروس يف هنايب رم دقو ١1( 4 :ةرقبلا) بر ميِهاَرِْإ ىلتبا ِذِإَو :وحن «تارومأملا قلطم وأ
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03 

 هنأ يأ ةليقثلا نم ةففخن "نأ"و هرخأ ىلإ 27 | ىرخ أ َرزو ةرِزاَوُدرَت الأ :"ام" كايبو

 سيلف «ريخ نم 2 اسم امال سستفاإللل سيل هن أ يأ أَو اهريغ بنذ سفن لمحت ال

 3 ١ 1 5 لما رق عا ٠ نا ع 1#
 558 «ةرخاآلا ف رصبي يا 29 ئريفوس ءهّيعس نأَو ءيش ريخلا هريغ يعس نم هل

 زوجيو ."ىسوم فحص يف ام" :هلوق يف "ام" نم الدب رحلا لحم يف "خلإ رزت ال نأ" .لوق نأ نعي :غإ ام نايو
 (لمجلا ةيشاح) .رمضم لعفب هبصن زوجيو «رزت ال نأ وه وأ رزت ال نأ كلذ يأ رمضم أدتبمل اربخ هعفر

 ,ةليقثلا نم ةففحملا يه "نأ" دابر يوري ناسا اهأش نم سفن لمحت ال هنأ يأ :خلإ رزت ال نأ
 سابع نبا نع ةمركع ىور دقف ؛"دوعسلا يبأ" نم ءاهربخ ةيفنملا ةلمحلاو ءفوذحم اهمسا وه يذلا نأشلا ريمضو

 هنبا وأ لتاقلا يبأب لوتقملا لهأ رفظو لتق اذإ لحرلا ناكف ؛هريغ بنذب لحرلا نوذحأي ميهاربإ لبق اوناك :لاق امي

 .ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال نأ هللا نع مهغلبو «كلذ نع مهاهنف ميهاربإ مهءاج نيح ؛هولتق هلاخ وأ همع وأ هيأ وأ
 (نيلامكلا ريسفت) ."ررت الأ" :هلوق هربخو نأشلا ريمض همسا :ةففخم نأو (بيطخلا ريسفت)
 هنأل ؛هبنذ اهنألف ؛ملسم هجرحأ امك ءانو لمع نم رزوو اهرزو هلف ةئيس ةنس نس نم :ثيدح امأو :خلإ لمحت ال هنأ

 .ىسومو ميهاربإ فحص يف امم اضيأ هذهو «هيعس الإ يأ :خلإ سيل نأو (نيلامكلا ريسفت) .اهيلع لادلاو اهببس
 نايب رثإ ؛هيلإ عفنلا بلج ثيح نم ؛هريغ لمعب ناسنإلا عافتنا مدعل نايب اذه :"دوعسلا يبأ" فو (كرادملا ريسفت)
 ءايحألا ءاعدو الثلث ةكئالملا رافغتساو الثا ءايبنألا ةعافش امأو «هنم ررضلا عفد ثيح نم هب هعافتتا مدع

 ءاعطق هلمع نم تسيل اهنأ عم ؛ناسنإلل ةعفانلا رومألا نم ىصخي داكي ال امم كلذ ريغو مهنع مهتقدصو تاومألل

 عفانلا لعج .هنودب ام عفن اهنم ءيشل نكي ملو ؛حالصلاو ناميإلا وه يذلا هلمع اهنم لك ةعفنم طانم ناك ثيحف

 باغثي ال ريغلا بنذب دحأ ذحاؤي ال امك :"يواضيبلا" يف اضيأو .هيلإ هريغ لمع مامضناب ناك نإو ءهلمع سفن

 .هنع بئانلاك هل يوانلا نوكلف «تيملا ناعفني جحلاو ةقدصلا نأ نم رابخألا يف ءاج امو «هلعفب

 :ليقو (1 ١ :روطلا) (جُهَتيَرذ مهب اَنقَحْل ٍناَمياب ْحُهُتيَرذ ْمُهَنَعِتاَو اوُمآ َنيِذَلاَوِإ» :هلوقب خوسنم اذه :ليقو :خلإ هل سيلف
 نم ال لضفلا قيرطب هل :نسسحلا نعو ؛ةصاخ رافكلا يف اهنإ :ليقو "ىلع" ئعم.ماللا :ليقو ءانلبق نم عئارشب صوصخم

 :ليقو «ال :ليقو «هيلإ اباوث لصي :ليقف «نآرقلا ةءارق يف فلتخاو «اقافتا جحلاو ةقدصلا يف اذه نإ مث .لدعلا قيرط

 يف يرجي الو "هل هلصوأف مهللا ؛نالفل تأرق ام باوث تبهو ينإ مهللا" :هدعب لوقي نأ يغبنيف ءاهياوث بهو اذإ لصي
 حرش" يف هلي يواحطلا لاقف "هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم" :هللي دواد يبأ دنع درو ام امأو ؛موصلاو ةالصلا
 هلمع باوث لعج ناسنإلل :"ةيادهلا" فو .ماعطإلا مايصلا نم دارملا :ليقو ,خسن مث مالسإلا ردص يف ناك هنإ :'راثآلا

 يعفاشلاو كلامف الإو «هقفاو نمو هلي ةفينح وبأ مهي دارأ هنأكف «ةنسلا لهأ بهذم وهو ءاموص وأ ةالص ولو ؛هريغل

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغو يوونلا هب حرص امك «ةيندبلا ةدابعلا ف نازوجي ال



 ءافطع حتفلاب َّنأَو هيعسبو هيعس هتيزج :لاقي «لمكألا 2: وألا َءآَرَجْلآ هرج من

 ىلع فحصلا يف لمجلا نومضم نوكي الف اهدعب ام اذكو ءافانتسا رسكلاب ئرقو
 قلص وه 22 مهيزاجيف «توملا دعب ريصملاو عجرملا +ج : ىهتنملا َكلَبَر 0 يناثلا

 ةافتالا عتب ردصم

 كعبلل م دايو ايندلا يف َتاَمأ وم هنو هترحأ ءاش نم مف  ِْكتأَو هحرفأ ءاش نم

 يف .بصت مكي َوْمَت اذ م فظن نِم 29 سلا ٌركذلا نيفنصلا نيَجْوَّرلَآ َقَلَح منَ

 ةقلخلا دعب ثعبلل ضرخألا ةقلخلا 5 ؛ ئَرْخألا رصقلاو دملاب َةَأَشَتلا هيلع ّنأَو محرلا

 سو ......لاملا ىطعأ م2: َءَقَأَو لاومألاب ةيافكلاب سانلا َْيْغَأ وه ءُهَنَأَو ىلوألا

 (يواضيبلا ريسفت) .اردصم نوكي نأ زوجيو «ضفاخلا عزنب هبصنف ءرفوألا ءازجلاب هيعس دبعلا ىرجي يأ :هازجي مث
 هنأو" :ىلاعت هلوق وهو :اهدعب ام اذكو (يحركلا ريسفت) .رحلا فرحبو هسفنب ىدعتي ءازجلا نأ ىلإ هب راشأ :لاقي
 نومضم نوكي الف" :هلوقو ؛'"خلإ ىثنألاو ركذلا نيجوزلا قلخ هنأو ءايحأو تامأ وه هنأو .ىكبأو كحضأ
 ةءارقلا ىلع يأ "يناثلا ىلع" :هلوقو "خإ ىكبأو كحضأ وه هنأو" :ىلاعت هلوق يهو ةيتآلا لمحلا يأ "لمجلا

 لب «يناثلا ىلع فحصلا يف لمحلا نومضم نوكي الف ؛نيهجولاب ئرق :اهدعب ام اذكو .رسكلاب يهو «يناثلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."قوألا ءازجلا" :هلوق دنع ىهتنم "فحصلا يف ام" نوكي
 هللا لاق هنأك "ىوألا ءازجلا هازجي مث" :هلوقل ليلدلاك اذهو .ىلاعت هيلإ مهعجرمو قلخلا رمأ ىهتنم يأ :ىهتنملا كبر ىلإ

 نأ ناسنإلل يغبنيف كلذك ناك اذإو ءاهلك رومألا يف ىهتتنملا هيلإ هنأل ؛وألا ءازجلا هلامعأ ىلع ناسنإلا ىزجي :ىلاعت

 :هلوقب بطاحملا يف فلتخاو .يصاونلاب ذخآلا هنأل ؛ءايشألا نم ءيش ىلع لوعي الو اهلك هرومأ يف هبر ىلإ عحري

 لك :ليقف حتفلا ةءارق ىلع امأو ءرسكلا ةءارق ىلع اذهو .: دمحم :ليقو «لقاع لك :ليقف "ىهتنملا كبر ىلإ نأو'
 (يواصلا ةيشاح) .امهفحص نع يكحم هنأل ؛عيزوتلا ليبس ىلع ميهاربإو ىسوم :ليقو ؛لقاع

 ىبقعلا يف نينمؤملا كحضأ :ليقو «نزحلاو حرفلا قلخ :ليقو «ءاكبلاو كحضلا قلخ يأ :2إ! كحضأ وه هنأو
 يف لصفلا ريمض طاقسإ يف ةمكحلا :هلا نيجوزلا قلخ (كرادملا ريسفت) .بئاونلاب ايندلا يف مهاكبأو «بهاوملاب

 الدم قولخملل نأ مهوت عفدل ةراشإلا ' ىحأو تامأ وه هنأو «ىكبأو كحضأ وه هنأو " :هلوق يف هتابثإو اذه

 نأ مهوت هدعب امو ىثنألاو ركذلا قلخ ف لصحي مل املو ءلصفلاب هدكأف ءءايحإلاو ةتامإلاو ءاكبإلاو كاحضإلا يف

 نونلا نوكسو فاقلا رسكب ةينق ذختملا :لاملا ىطعأ (يواصلا ةيشاح) .لصفلا ريمضب هدكوي مل الخدم ريغلل
 (نيلامكلا ريسفت) .كدي نم هجرخت ال نأ تمزعو «هتلثأت يذلا لاملا وهو ةيتحتلاو
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 يف دبعت تناك ءازوحلا فلح بكرك يه 6 + لعمشلا كر وه دهنأو .ةينقا لخنملا

 ؛ةزمه الب اهمضو «ماللا يف نيونتلا ماغدإب ةءارق يو ,2) لوألا اَداَع كَم دَّنَأَو .ةيلهاجلا
 :ةليبقلل فرص البو «بألل مسا ٍفرصلاب أَدوُمث حلاص موق, ىرخألاو ,دوه موق يهو

 دومثو داع لبق يأ ليك ىف َمَوَقَو ادحأ مهنم م0 / قا "داع" ىلع فوطعم وهو

 ثبلفإ» مهيف حون ثبل لوطل ؛دومثو داع نم 2) 2) ْىَفطَأَو َمَلظَأ جه ه أوناك مي مهانكلهأ

 ةكِفَتْؤُمْلاَو .هنوبرضيو هنوذؤي هب مهناإ مدع عم محو - َنيسْمح ا نس فل مهيف

 هرمأب ضرألا ىلإ ةبولقم ءامسلا ىلإ اهعفر دعب اهطقسأ 2 (2) ىَوهَأ طول موق ىرق يهو
 مهأ /2:) ْىَشَع ام كلذ دعب ةراجحلا نم اًهيْسَعَف .كلذب مذيب و ةالبصلا ةيلغ ليريح

 . 4س نراهن ااَساهيلع ام :"دوه" يفو دايو
 (41 :ٌدوه) ودبي تسب

 نس نم لوأو اهدبعت ةعازخ تناك :ةيلهاجلا يف دبعت تناك (يواضيبلا ريسفت) .لاومألا نم لثأتي ام يهو :ةينق
 «ببسلا ددعت مدعل ؛فرصيف «رثكألل :فرصلاب (نيلامكلا ريسفت) .ةشبك وبأ :هل لاقي مهنم لحجر كلذو ءامي

 (نيلامكلا ريسفت) .ثينأتلاو ةيملعلل فرصي الف «ةليبقلل مسا ةزمحو مصاعل فرص البو

 ممألا نم مدقت نم عيمجل نوكي نأو «ةصاخ حون موقل ريمضلا نوكي نأ لمتحي :خلإ ملظأ مه اوناك مهإ
 لضفملاو ءالدب نوكي نأ دعبيو ءالصف نوكي نأو ءاديكأت نوكي نأ "مه" يف زوجي "مه اوناك" :هلوقو «ةثالثلا
 لكلل ريمضلا نأب لوقلا ىلعو «ةصاخ حون موقل ريمضلا نإ :انلوق ىلع ءدومثو داع نم :هريدقت فوذحم هيلع

 ام" :هلوقو «لصاوفلا لجأل ؛مدقو "ىوهأ" ب بوصنم "ةكفتوملا"و .مهريغ نم ىغطأو ملظأ :ريدقتلا نوكي
 ةغلابملل هنإ :انلق نإو «ةيدعتلل فيعضتلا نإ :انلق نإ يناثلا لوعفملا وهو «مايإلا يف "ىحوأ ام" :هلوقك "ىشغ

 (لمجلا ةيشاح) .(/م8:هط) 4 دهيشغ اَمّدَيْلا نم ْمِهيِشْعْفإف :هلوقك العاف "ام" نوكتف ريثكتلاو

 يف غلبأ هنأ ىلع لادلا ماميإلا يف ليوهتلا :2إ مهيأ .تبلقنا يأ اهلهأب تكفتؤا اهنأل ؛امب تيمس :خلإ ةكفت وملاو

 عست ال امم اهريغو «ةدوضنملا ةراجحلا نم اميظع ارمأ اهاشغ يأ :"بيطخلا" فو ,ةطاحإلا نع قيضي ثيحب ؛مظعلا

 يفو :لوقي وأ «اهلفاس اهيلاع انلعج انرمأ ءاج املفإ :دوه فو :لوقي نأ باوصلا :خإ دوه يفو .هفصو لوقعلا
 (يواصلا ةيشاح) ."اهيلع" :هلوق لدب :مهيلع انرطمأو اهلفاس اهيلاع انلعجفو# :رجحلا



 مجنلا ةروس م نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 وأ !ناسناإلا اهيأ كشت مم ئَراَمَتَد هتردقو هتينادحو ىلع ةلادل لا همعنأ َكَبَر ءدَلاَه ّىَأَبَف

 اكد هلبق لسرلاك لوسر يأ (مهسح نم لوألا ر دل َنم ريذت دو دمحم اًَددَه "ب بذكت

 نوُدنِم اهل ّسسِيَل ةمايقلا تبرق م29 ةقزألا ٍِتفزأ مهماوقأ ىلإ اولسرأ امك مكيلإ لسرأ

 .- اوعي :هلوقك وه الإ اهرهظيو اهفشكي ال يأ/ :20 ٌةفِشاك سفن هّللأ

 21 مال فارعألا)

 ١ نوكيت لَو ءارهعسا ركدطتو ابيذكت ,-ج 53 نوبجعت نارقلا يي ا!نيبقل اذه نيف

 هّنِلَأَو 1ك لج رقت اينلطي اع تراتاا ظيوفلا | َنوُدِمَِس ٌمتنَأَو هديعوو هدعو عامسل

 .اه ودبعت الو مانصألل اودجست الو 25 © أوُدَبَعَاَو مكقلح يذلا

 يأ بيذكتلا نم :خلإ بذكت وأ (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا يف ددعتلا نع درج لعافتلا نأ ىلإ ةراشإ :للإ كشت

 يف ال درحملا يف دوحجلا ئععم ركذ امنإف .هدحج يأ هقح ىرم :"سوماقلا" يثو ءر5# سابع نبا هرسف ذك ءركنت
 ؛ءاردصم نوكي نأو افضو نوكي نأ زوجي :خإ ةفشاك (نيلامكلا ريسفت) .هناسلب ملعأ 5# سابع نبا نكلو «ديزملا

 ةلآج نأ ههق14 ىقن هريدقع ليقف ةهقولطع فيول هس هلآ لحال .تيناتلا توك نأ ليعتلا اهيعو ناك نق

 ناك نإو ,فشكلا ريثك يأ ,ةفشاك ناسنإ اهل سيل يأ «ةباسنو ةمالعك ةغلابملل ءاتلا نوكت نأ لمتحاو :ةفشاك

 :هلوقك «هتقيقح فرع يأ ءيشلا فشك نم امإ :انه فشكلا ئععمو ؛نيعألا ةنئاخو ةبقاعلاو ةيفاعلاك وهف اردصم

 دنع اهيحنيو ءاهليزي نم امل سيل يأ «هلازأ يأ رضلا فشك نم امإو (1817:فارعألا) وه اَِإ اًقَوِل اًهِيلَجُي ال»
 (لمجلا ةيشاح) .دب الو عقت اهنأ نآلا هملع يف قبس هنأل ؛كلذ لعفي ال هنكلو «ىلاعت هللا ريغ اهئيحب

 ىفتنا يأ ءالاح نوكت نأ لمتحيو ؛كلذب مهنع هللا ربخأ «ةفنأتسم نوكت نأ لمتحي ةلمحلا هذه :إ نودماس متنأو

 «رابكتسالا :ليقو ءدومخلا :ليقو ءوهللا :ليقو «ضارعإلا :ليق :دومسلاو .نيدماس مكنوك لاح يف ءاكبلا مكنع
 :دماسلا :بغارلا لاقو ءانل ٍنيغ يأ ءانل يدمسسا ةيراج اي :نولوقي ءريمح ةغلب ءانغلا :دومسلا :ةديبع وبأ لاقو

 (لمجلا ةيشاح) .هرعش لصأتسا يأ :هدسجو هسأر دم :ليقو «هريسم يف دماس ريعب :مهوق نم ؛هسأر عفارلا يهاللا

 (كرادملا ريسفت) .هعامتسا نع سانلا اولغشيل ؛ءانغلاب هوضراع نآرقلا اوعمس اذإ اوناك :خلإ نوهال
 وهللا دومسلا نأ ةغللا ف فورعملا وهو انو سابع نبا نع لقن اذك ءمكنم بلطي امع يأ :خإ بلطي امع

 اونغت نآرقلا اوعمتسا اذإ اوناكو «ريمح لهأ ةغلب ءانغلا وه :ةمركع نعو ,كومل يأ :كدومس كنع عد :لاقي
 (نيلامكلا ريسفت) .نورتتسم :كاحضلا لاقو ءاوهلتو



 رمقلا ةروس 4١ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ةيأ نوسمحو سمخ يهو -- قب الإ ةيكم رمقلا ةروس

 ناعقيعقو سيبف يبأ يلع نيتقلف واسع ٠ همَقلا قَّشْن مي ذو ةمايقلا تن رق ةعاسلا ضد

 2 2 جمع هاهو هو ةاهنضو د :ناخيشلا ةاور ؛ اودهشا' :لاقف اهلئس دقو 2 هل ةيا
 قاقشنالا دنع

 ىلع لدت ءانبلا ةدايز نأ ؛ةغلابم كنةملاب نأ انإو .درججا نعم ديزملا لعفلا نأ لإ دكت واش ا ةمايقلا تبرق

 ءازجلا مويو نيدلا مويو ةعقاولاو ةقاحلا :ةريثك ءامسأ هلو «روبقلا نم سانلا جورح ةمايقلاب دارملاو «نيعملا ةدايز
 نم لصح دقو ةعاسلا تبرتقا يأ «قشنا دقو :خئرقو «نيفصن يأ :رمقلا قشناو (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغو

 تيأ :..كو دوعسم نبا لاق .همودقب رشبملا ءاج دقو ريمألا لبقأ :لوقت امك «قشنا دق رمقلا نأ اهيارتقا تايآ

 :لاقي الو .حيحصلا يف يورملا وهو لوألا ىلع روهمدجلاو «ةمايقلا موي قشني هانعم :ليقو «رمقلا ٍيقلف نيب ءارح
 هنأل ؛بئاجعلا رشن ىلع تلبج عابطلا نأل ؛ارتاوتم هولقنل مهدتع رهظ ولو ءراطقألا لهأ ىلع يفح امل قشنا ول
 (كرادملا ريسفت) .ميغب مهنع هللا بجحي نأ زوحي
 .اردب ىمسي اهتليلو رع ةخبرأ نإ قفا اهلباو ايها :لا نم ثالث دعب ارمق ىمسي هنأ ملعا :رمقلا قشناو

 [(نيلامكلا ريسفت) .هيف نب نم لوأ هنأل ؛دادح جحدم نم لجرب يم ؛ةكمب لبج]:سيبق يبأ (يواصلا ةيشاح)
 مهرج نأل ؛هب يمس 590 اضيأ وه "ناعقيعق" :هلوقو ءهيف ئب نم لوأ هنأل ؛لحرب يمس ؛ةكمب لبح وهو

 .هوحنو حالسلا توص :"حارصلا" يف ةعقعقو «هيف عقعقيف اهتحلسأ هيف لعجي ناك

 وأ ؛هيف عقعقف اهتحلسأ هيف لعجي ناك مهرج نأل ؛هب يمس «سيبق يبأ ىلإ ههجو .ةكمم لبح نارقيعزك :ناعقيعقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا دي يبنلا لكس دق يأ لوهحملا ةنزب :اهأس دقو .كلذ يف حالسلاب اوعقعقت اوبراحت امل مهنأل

 نأ وأ :ةياور يف امك «نيتقلف رمقلا قلفي نأ شيرق ٌدْكي هلأاس يأ "ةيآ" نم ةيلاح ةلمج "افأس دقو" :"لمحلا" يفو

 .رمقلا قلقا اهوكب اهوديقي ملو «ةيآب مهيتأت

 ةياور يفو «"رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا" تلزنف :ملسمل ةياور ف ديزو م5 سنأو دوعسم نبا نع :ناخيشلا ةاور
 ءافصلا ىلع افصن :نيفصن رمقلا قشناو :ان# سابع نبا نع ميعن يبألو .امهنيب ءارح اوأر ىح :ء#و سنأ نع امهل
 ىلع ةقشو «سيبق يبأ ىلع ةقش :نيقش رمقلا تيأر :لاق هو دوعسم نبا نع هححصو مكاحللو «ةورملا ىلع افصنو
 "لئالدلا" يف ميعن وبأ ىور نكل ؛نيحيحصلا يف هدجأ ملف ناعقيعق ىلع ةقش عوقو نم رسفملا هركذ امو .ءاديوسلا

 لهج وبأو ديلولا مهنم ,5 يبلا دهع ىلع نوكرشملا عمتجا :لاق ىو سابع نبا نع كاحضلاو ءاطع قيرط نم
 - اقداص تنك نإ :ليي يبنلل اولاقف ءثراحلا نب رضنلاو بلطملا نب دوسألاو ماشه نب صاعلاو لئاو نب صاعلاو



 رمقلا ةروس كدب نورشعلاو ص عزجلا

 يبلا ١ أورد 7 وأ يقيل * يوفق هن رمكشم رتبي
 ره اوه انتا ١ 9 25

 ةوقلا

 مسا «محل 00-5 ام ا 9 ممألا كاله رابخأ ءابنألا ّنْي ضنا

 «ةظلغب هتيش :هترحججزو هترجدزاو «لاعتفالا ِءات نم لدب لادلاو ناك مسا وأ ردصم

 رومألا يأ ءرذنم ىنعمب ريذن عمج : ٌردَنلا مهيفا عفنتا نْغُت امه ةمات ٌةَكَِب ' "رجدزم"

 1 ل 2201151 1 ] ]1 ]1 «يراكنإلا ماهفتسالا 5 ىفنلل "ام" مه ةردنملا
 ردنلا يغت :ء نيش يا

 معن :اولاقف ءاونموت تلعف نإ :325 يبلا لاقف «ناعقيعق ىلع افصنو سيبق يبأ ىلع افصن :نيتقرف رمقلا انل قشف -

 شيبق .يبأ ىلع انفضن لثف دق رمقلا ىسمأف ءاولأس ام هيطغي نأ هبر كك هللا لوسر لأسف ءرذب ةليل تناكو :لاق

 .اودهشا ؛مقرألا نب مقرألاو دسألا دبع ةملس ابأ اي 5 هللا لوسر لاقف «ناعقيعق ىلع افصنو

 «ةرتاوتم اهنأ يدنع :يكبسلا ةمالعلا لاق يح ؛ةددعتم قيرطب ةباحصلا نم ريثك نم رمقلا قاقشنا ةصق تدرو دقو

 موي ف عقي يذلا ال 5 يبلا نم ةزجعم ناك يذلا قاقشنالا وه ةيآلا كلت يف دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأ دقو

 نم رذنملا نباو ريرج نبا جرخأو «"رمتسم رحس اولوقيو اوضرعي ةيآ اوري 3 :هلوق كلذ ىلع لديو «ةمايقلا

 ؛ةشبك يبأ نبا رحس هذه :شيرق تلاقف 5 هدهع ىلع رمقلا قشنا :لاق هد دوعسم يبأ نع قورسم قيرط

 :اولاقف مهولأسف ءرافسلا ف مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي ال ادمحم نإف ؛رافسلا هب مكيتأي ام اورظتنا :اولاقف

 (نيلامكلا رهسفتو ,ةيآلا هللا لزنأف ؛ةانيأر معن

 وأ ؛ماودلا يعمي رارمتسالا نه ماد وأ ,مكحتساو يوق اذإ «ءيشلا رمتسا :لاقي [رحس لك بلقي ديدش] :يرق
 .هبهاذ وأ ةيوق مك :رسقف ركس :"سوماقلا" ف :بهذ يأ ةرسقا ءيشلاو :مهلوق نم ىقبي ال بهاذ

 العاق كوكي نأ زوخت :خإ رجدزم .هتقو ف نئاك هللا مهدعو رمأ لك :ليق  ةرهأ لك (نيلامكلا ريسفت)

 ءات نأ مدقت دقو «لاعتفالا عات نم لدب لادلاو ءربخلا "هيف"و أدتبم نوكي نأو ءةلص عقو "هيف" نأل ؛"هيف"ب

 :لاق لعفم نعم. اليعف زوجي مل نم :خ2! رذنم ىنعمب (لمجلا ةيشاح) .لاذلاو لادلاو ءازلا دعب الاد بلقت لاعتفالا

 (نيلامكلا ريسفت) .راذنإلا ئعمب ردصم ريذنلا



 رمقلا ةروس 1 نورشعلاو عياسلا ءرجلا

 َعّدَي َمَوَي ءاللكلا , مت هبو «هلبق ام +٠ ةددافأ وغ قلع لوف ما .مدقم لوعفم يباثلا ىلع يهو

 فاكلا مضب ركن يش لإ دعب ”نوحرخي" "موي" بصانو «ليفارسإ وه عاّذلآ

 :ةءارق يفو ليلذ اةغخ ..باسحلا وهو :ةتدشل ؛سوفنلا هركنا ركنم نأ انف كو

 نانلا يأ نوح خ لغاف نم. لاح 2 ةددشم نيشلا حتفو ءاخلا مضب اعّشُح

 ف وخلا نم نوبهذي نيأ دوردي ال مج 1 ٌرْشَتْنُم داَرَج مج 24و روبقلا ٍثاَدَجَألا َنِم

 :نيغرسع نتأ يدلك ةةلوق اذكو :"ناوج خي" لعاف نم لاح ةلمحلاو «ةريحلاو

 .هبسكتو هلصحت يأ رذنلا ئيغت ةعفانلا ءايشألا نم ءيش يأف ىيععملا ناك نإ هب لوعفم يأ :مدقم لوعفم :ئباثلا ىلع

 لك يف مهقرفتو مهرثك يف يأ :رشتنم دارج (لمجلا ةيشاح) .رذنلا ٍغت ءانغإ يأف عملا ناك نإ قلطم لوعفم وأ
 (كرادملا ريسفت) .دارحلاك اوؤاج :ضعب يف هضعب جئاملا ريثكلا شيلا يف لاقي ءجوملاو ةرثكلا يف لثم دارحلاو ؛ةهج

 ٍشارفْلاَك © :هريظن «هظفل رابتعاب "رشتنم" دارفإو ؛عمجلا نع اربخ عقو اذغو «ءسنج مسا دارجلا :للإ دارج

 (نيلامكلا ريسفت) .(4 :ةعراقلا) ِثوُْبَملا
 ىرخألا ةيآلا يفو ءرشتنملا دارجلاب ةيآلا هذه يف اوهبش روبقلا نم جورخلا نيح سانلا نأ ملعا :2إ نوردي ال

 مهراشتنا ثيح نمو «ثوثبملا شارفلاب اوهبش ضعب يف مهضعب لحادتو مهريحت ثيح نمف «ثوثبملا شارفلاب
 مههيبشت بساني ال رسفملا هلاق امف كلذ تملع اذإ «رشتنملا دارجلاب اوهبش اهيف نوعمتجي يلا ةهجلا مهدصقو

 (يواصلا ةيشاح) .ربدتف ءاولاق اذكه «شارفلاب لب دارجلاب

 تررم" نسحي الو كلذ نسح امنإو :يضاقلا لاق ,«فوذحملا "عدي" لوعفم نم ةردقم لاح :ليقو :خلإ نم لاح

 وهف اهريسكت نكمأ اذإ هنأ :دربملا لوق ىلع اذهو .لعفلا هبشت ةغيص ىلع سيل هنأل ؛"وفاملغ نيمئاق لاحرب
 لاقو ءهل دهاش ةءارقلا هذهو ,"هناملغ مئاق" نم حيصف "هناملغ مايق لاجرب تررماك اهدارفإ نم ىلوأ

 "اعشخ" يف نوكي نأ زوجيو «ثيغاربلا ينولكأ :لوقي نم ةغل ىلع اهنإ :يرشخمزلا لاقو «ىلوأ دارفإلا :روهمجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .هنع الدب "مهراصبأ عقت"و ؛"مه" ريمض
 ئك «رصبلا دم وأ قنعلا دم هانعم لصأو ؛مهمالك يف نيينعملا نيذمي دروو «بغارلا هرسف اذك :مهقانعأ يدام

 لبقأ وأ افئاخ البقم عرسأ :اعوطهو اعطه ؛عنمك عطه :"سوماقلا" يفو ؛لمأتلا وأ رظنلا وأ عارسإلا نع هب
 (نيلامكلا ريسفت) .هسأر بّرصو هقنع دم :عطهأو .هنع علقي ال ءيشلا ىلع هرصبب



 رمقلا ةروبب 1 1 نورشعلاو دل ءزجلا

 يف امك «نيرفاكلا ىلع بعص يآ زرع موي اًذنه مهنم َنوُرِفكْلا لوي عادلا ىلإ
 ثييأت حوت موق شيرف لبق مهب تيد 4...َنِفاَكلا ىَلَع بع م :ةرئدلا ليئربج وأ ليفارسإ وهو

 بسلاب ةورهتتا يأ جي ٌرِجْدْراَو نوح اوُلاَقَو احون اَنَدَبَع اوُبّذَكَف "موق" نيعمل لعفلا
 ههدشلاو فيفختلاب اَنَحَّتفف ( 6 رِصعنأَ بول ىنأب يأ ؛ أ جتنا قلو اكد ٠ د

 ههكالع وهو ءلزأل يف هب /2) َرِدَق َدَق لاح رمأ َنَلَع 3 ءامسلا ءام هامل

ف م يد :ٍرْسُدَو حولا تاَذ ةنيفس ْيِلَع اهوا نأ هلع اقرع
 نم جاوا ةيب ش

 ةظوفا يأ انه ئأرغاقيرغأب ىرخت اوت لا رام :اهدحاو ءاهريغو ريماسملا

 :لاقف ةرمهلا نع عوكألا نبا هلأس نيح هدف يلع نعو «لاسو بكسنلا :ءاملا رممما :"سوماقلا" يف :خإ رمهنم

 :اهكذ سابع نبا نعو «"درفملا بدألا" يف يراخبلا هجرخأ ءرمهنم ءامب ءامسلا تحتف اهنمو ءءامسلا جرش يه

 ؛لوعفملا نع لوخم زييمت وهو :انويع (نيلامكلا ريسفت) .رذنملا نبا هجرخأ «ءامسلا نم ال ءباحسلا نم كلذ ءام

 ىلع ءرثكألا وه امك لعافلا نع الوحم لعجي دقو ءريسفتلاو ماهيإلا عم :ةرجفم اهلك ضرألا نويع انرجف هلصأ
 لوقو «قاقتشالا ف هيقالي رخآ لعف لعافلا نع الوحم نوكي دق هنإف ؛ضرألا نويع ترجفنا هنأ لمعلا نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .لعافلا نع الوحم ازييمت هلعج ريدقت ىلع ىيععملا لصاحل نايب "عبنت" :رسفملا

 (كرادملا ريسفت) .ضرألا نويع انرجفو :كلوق نم غلبأ وهو ءرجفنت اهفأك انويع اهلك ضرألا انلعج يأ ضرألا :عبنت
 . "ناءاملا" :ئءرقو ءددعتلا يضتقي ءاقتلالا نألو «هلبق ام ةنيرقب امه لماش سنج ءاملاف يأ :ضرألاو ءامسلا ءام

 (نيلامكلا ريسفت) .لاجلاو نأشلا قيعم رومألا دحاو رمألا نأ ىلإ ريشي :هب (نيلامكلا ريسفت)

 دشت امث اهلك نأل ؛لاوقألا هذه معي امي فنصملا هرسفف «لابحلاو عالضألابو ريماسملاب رسدلا رسف دق :خلإ هب دشت ام

 قدت امنأل ؛ريماسملاب تيم :ليقو «مامإلاك ةلآلل "لاعف'"و ءضعب نع اهضعب لاصفنالا امب عفدي اهنأل ؛حاولألا هب

 يدوحلا ىلع تيقب انفأ ىلع ءانب ةنيفسلا يه ليقو: «هجولا اذه ىلع قرغلا يهو يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةدشب عفدتف
 ءدتولا :رسكلاب رامسملا ءرامسم عمج ريماسم :ريماسملا نم (يواصلا ةيشاح) .ةمألا هذه لئاوأ اهآر يح اديدم انمز
 .حاولأ هب دشت ياثلا رامسملا :راسد "راسد" :هلوقو



 رمقلا ةروس 1 عه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يأ لعافلل ءانب "رفك" :ئرقو «اتِلَع حون وهو (2 َرِفُك َناَك نمل اراصتنا اوقرغأ يأ
 اهربخ عاش يأ ءامي ربتعي نمل ََياَي ةلعفلا هذه انيقبأ [هكرت دقلَو مه اباقع اوقرغأ

 سيم ذل أ دنيا "راتني دنس نه تو ردسي غب وق رمح
 ,ريرقت ماهفتسا ؟يراذنإ يأ 229 رَّذُنَو باَذَع َناَكَفيَكَف اهيف تمغدأو ةمجعملا اذكو
 رارقإلا ىلع نيبطاخملا لمح :ىجعلاو «لاحلا نع لاؤسلل يهو "ناك" ريع "فيك"

 . . . .ظفحلل هانلهس كذا َناَءْرقلآ انسي َدَعَلَو هعقوم حونب نييذكملاب ىلاعت هباذع عوقوب

 محل ةمحرو «ةمألا قح يف ةمعن يبنلاو ,نامبإلا دض وه يذلا رفكلا ال ؛ةمعنلا نارفك انهغ رفكلاب دارملا :خإ رفك
 (نيلامكلا ريسفت) .دهاجب ةءارق وهو ذاشلا يف :خلإ رفك ئرقو (نيلامكلا ريسفت) .اروفكم حونلا نوك حص اذهلو
 ىيعمج ءازحلا لعج حونلل ءازج هنوك مقتسي مل املو «ءاملا ىقتلاف :ةنيرقب "اوقرغأ" رسفملا ردق :خلإ اوقرغأ يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هانعم ىلع ءازجلاف ؛قرغلا نم ءاحنإلا يأ كلذ انلعف :هريغ لاقو «راصتتنالا

 ءاحبإو رافكلا قارغإ يأ :ةلعفلا هذه (نيلامكلا ريسفت) .فورعملا هانعم ىلع رفكلاف اذه ىلعو :خلإ مهل اباقع
 (ةمألا هذه لئاوأ اهكردأ ىح يدوحلا ىلع حون ةنيفس هللا ىقلأ :ةداتق لاق «ةنيفسلا دارأ :ليقو ءاهربحس يأ ءحون
 ةلمهم الاد اضيأ تلدبأ ءاتلا لبق يلا ةمجعملا لاذلا اذكو يأ :ةمجعملا اذكو (نيلامكلا ريسفت) .قازرلا دبع هج روخأ

 (لمجلا ةيشاح) .ءاتلا نع ةبلقنملا لادلا يف يأ "اهيف" :هلوقو «ةمجعملا نع ةبلقنملا ةلمهملا لادلا يأ "تمغدأو" :هلوقو

 لحم يف "فيك" نوكتف «ةمات نوكت نأ زوجي :ليقو «هربخس "فيك"ف «ةصقان امنأ "ناك" ف رهاظلا :إ فيكف

 (لمجلا ةيشاح) ."ةرقبلا" يف هقيقحت مدقت امك ؛,فرظلا ىلع امإو لاحلا ىلع امإ بصن

 ؛دئاوزلا تاءاي نم اهنأل ؛ةفوذحم ةفاضإلا ءايو «راذنإلا نعم. ردصم لعف ىلع نيتمضب رذنلا نأ ىلإ ةراشإ :يراذنإ يأ

 ؟ةيفيك يأب يباذع ناك :نيعملاو ماهفتسالا ةرادصل همدق :خإ فيكو .راذنإلا نيعم. ريذن عمج وه :مهضعب لاقو

 (نيلامكلا ريسفت) .تبثتلا نيعمب ال «رارقإلا ىلع مهلمح نيعمب ريرقتلل انهه ماهفتسالا نأ ٍنيعي :خلإ ىنعملاو
 (نيلامكلا ريسفت) .ريبج نب ديعس نع يوغبلا هلقن اذك ؛ظفللا ةبوذعو راصتخالاب ةءارقلاو :ركذلل
 بلق رهظ نع أرقي باتك سيلو ؟هيلع ناعيف هظفحل بلاط نم لهف ؛هظفح دارأ نم هيلع انعأ يأ :ظفحلل هانلهس

 نون نب عشويو نوراهو ىسوم ريغ ءارظن الإ ةاروتلا نوؤرقي اونوكي ملو «ليئارسإ نبل اذه نكي ملو «نآرقلا الإ
 عملا اذه نمو ءتقرحأ نيح بلق رهظ نع ةاروتلا ممل بتك امل التفع ريزعب اونتتفا كلذ لجأ نمو .الثل3#] ريزعو
 (يواصلا ةيشاح) ."مهليحانأ مهيولق اماوقأ كتمأ نم تلعجو" :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق



 رمقلا ةروس م نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 -:) ٍرِكَدَم نِم لَهف ركذتلل هانأيهو

 مهيبن ٌداَع َتَبَّدَك هريغ بلقلا رهط نع هللا بنيك نم طفح رسيلو ني 1 طيار, ةرطقتلا
 للا خت لا 0 ريع ر ةناض رع 0

 عقو يأ ؟هلوزن لبق باذعلاب مهل يراذنإ يأ /2)رْدْنَو ىباَذَع َناكَف يكف اوبذعف ادوه

 1 يأ رمألا نيعم. ماهفتسالاو ؟هل ظفاحو هب ظعتم م

 >> 5 5 5 2 د ع ا سس 00 دع ل د 0 ' 5 ١

 2 ت0 8 8 51 ١ ٌّ ١ عاش ِع دهم م يحل ع اذ

 75 ءمهاقر قال مييس رار ىلخ مهر يستر هيف قيسلفألا زألا رقيس نم مولع
 رسكلاو برضلا

 نمو ؛هلهأ نم هللا هلعج دق اظاعتاو اظفح نآرقلا هللا هاتآ نم نإف ؛ءافطصالا مكل لمكيل يأ ؛ظفاحو :هب ظعتم

 ىلع الوأ مهرذتأ هنأل ؛ىلاعت هنم لدع مهل هبيذعتف يأ :هعقوم عقو .لاوحألا لمك أ ىلع وهف نيرمألا نيب عمج

 ذخأ ولف الإو ىلاعت هنم الزنت مرج ريغب ادبع ذخاؤي ال هنأ ىلاعت هللا ةداع ثرح هنأل كلذو ءاونمؤي نو ؛مهيبن نابسل

 (يواصلا ةيشاح) .هنذإ ريغب ريغلا كلم ف فرصتلا :ملظلاو ,.هكلم يف فرصت هنأل ؛املاظ ىمسي ال مرج ريغب هدابع

 (نيلامكلا ريسفت) .مهكلهأ ىح مهيلع رمتسا دقف :خلإ رمتسم
 ,لاوش نم رهشلا رخآ ءاعبرألا موي ناكو «ةوقلا وأ ماودلا ئعمب رارمتسالا نم وهف ؛مؤشلا يوق يأ :هيوق وأ
 :امك سابع نبا نع هلو ءرمتسم سحن ءاعبرألا موي :اعوفرم أد ةشئاعو رباجو يلع نع هيودرم نبا ىور

 فيكو :ليق «سمحن :لاق ءءاعبرألا موي نع ٌدكُ يبنلا لفس :سنأ نع هلو ؛"رمتسم سحن رهشلا يف ءاعبرأ رخآ"
 ءوي: سحتتلا موي نإ" :لاق. نم. :نيثك نيا لاقو .ادوقو اداع ةللهأو نوعرف هيف هللا قرغ:لاق !هللا لوسر اي كلذ
 ماّيَأ نيف ًارَصْوَص احير ْمِهِيلَع انْلَس راق :ىرخألا ةيآلا يف نإف ؛نآرقلا فلاخو أطخأ دقف هلاثمأو "ءاعبرألا

 5 «كلذك مايألا عيمج تناك اهسفن يف تاسحن تناك ولو «ةيلاتتم مايأ ةيناث يشف 1 1 تلصفو ب ٍتاَسِحَن

 نيب نم اسحن ءاعبرألا دع امنإ :لوقي نأ اسحن هدع نمل نكلو ءمهيلع تاسحن تناك امنأ دارملا امتإو ءدحأ هلقي مل

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم باذعلا ءادتبال ؛ مايأ ةينامث

 مهاتأ :نيعملاو ؛هرخآ ءاعبرألا موي نم سمشلا بورغ ىلإ رمتساو ؛هنم نيقب نامثل لاوش رهش يأ :+! رهشلا رخآ
 اهَرْخَسأ» :ةقاحلا ةروس يف ىلاعت لاق ءهرخآل مهيلع رمتساف «مايأ ةينامث لاوش نم يتابلاو انا موي باذعلا

 موي نأ "رهشلا رحآ" :رسفملا لوقب دارملا سيلف كلذ تملع اذإ (/:ةقاحلا) ك'ًاموُسُح ماي ةيئاَمت و ٍلاَيِل م عْبَس مهِئاَع

 يفقَو © ساسدنالا نم نيسلا ديدشتب :نيسدنملا (يواصلا ةيشاح) .هاهتنم وه لب نينا رخآ ناك باذعلا لوزن

 .نفدنا :سدنا :"سوماقلا"



 سيطةزوص ااا ااا
 (2 ٍرِعَقُم لت لوصاأ ةاييقأ ركذ اان مهلاحو َِعَتأك داسللا: نرتع سأرلا نيب

 ٍلختإ» :ةقاحلا يف ثنأو انه ركذو ءمهلوطل لخنلاب اوهّبشو ؛ضرألا ىلع طقاس
 نادرا اًبرَسِي َدَقَلَو 9 ِرْدُنَو 9 مدي نيعضوملا يف لصاوفلل ةاعارم 4ةّيواَخ

 رومألاب يأ رذنم يعمي ريذن عمج (2)ِرْدآِب ُدوُمُث تَبَدَك 2) ٍرِكَدُم نم َلَهَق ركذلل
 ىلع بوصنبم اَمَدَبَأ اَوُلاَقَف هوعبتيو هب اونمؤي مل نإ حلاص مهيبن اهب مهرذنأ يلا
 ماهفتسالاو .هل بصانلا لعفلل رسفم َرْهُحَرَتَن "ارشب"ل ناتفص اَدِحَو اَنِّم لاغتشالا

 يأ ؟كلمم سيلو انم دحاو وهو ةريثك ةعامج نحنو هعبتن فيك :ىيعملا «يفنلا نيعم

 »ٍرْعّسَو باوصلا نع باهذ ٍلَلَص ىف هانعبتا نإ يأ (َذِإ آَنإ هعبتن ال
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 :ةلخخنلا رعق :"سوماقلا' يف :رعقنم (نيلامكلا ريسفت) .داضعأو دضعك زجع عمج «لخنلا لوصأ : زاجعألا : زاجعأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ظفللا يعم يف لخاد ريغ عقاولل نايب "ضرألا ىلع طقاس" :هلوقف «ترعقناف اهلصأ نم اهعطق

 (نيلامكلا ريسفت) .انهه ىبأي ءابلا نإف ؛لسرلا انهه رذنلاب دارملا سيل يأ ءرذنم يعم :ريدذن عمج
 لعفب "ارشب" بصتنا :"كرادملا" فو ."هعبتن" ف ريمضب هدعب روكذملا لعفلا لاغتشا ىلع يأ :لاغتشالا ىلع بوصنم

 (يواضيبلا ريسفت) .انيلع هل لضف ال ءانتلمج نم وأ انسنج نم يأ :انم .ادحاو انم ارشب عبتنأ :هريدقت "هعبتن" هرسفي
 ."ارشب"ل ناتفص "اذحاو"و "انه" :ىلاعتو كرابتا هلوق.يأ :ناعفص

 لعفلاب يه ةادأ مدقتل ؛حجارلا وهو «لاغتشالا ىلع بوصنم "ارشبأ" : محب "نيمسلا" ةرابع :خلإ ارشبل ناتفص

 ةفصلا معدقت هيلع لكشي هنأ الإ ,"ارشب"ل تعن هنأ :امحرهظأ .ناهجو هيف "ادحاو"و .هل تعن "انم"و «ىلوأ

 بصن هنأ :ياثلاو ؛هيلع مدق "ادحاو" نم لاح لب ءافصو سيل ذئنيح "انم" نأب باجيو «ةحيرصلا ىلع ةلوؤملا
 رشبأ" نيعوفرم امهءارق ةفص هنوكل ححرملا نأ الإ ؛مدقتملا بارعإلا نم صلخم وهو «"هعبتن" ءاه نم لاحلا ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .الاح ال "ارشب"ل اتعن "ادحاو' دوك حبو اذهف «"هعبتن دحاو انم

 .ارشب ىلإ عجار "هل" يف ريمضلاف ارشب" :ىلاعت هلوقل بصانلا لعفلل رسفم "هعبتن" :ىلاعت هلوق يأ :2 ! لعفلل رسفم

 :ىفذ سابع نبا لاقو «ءارفلا نع لقن اذك ءاههجو ىلع ةمئاه «سأرلا ةفيفحح تناك اذإ ةروعسم ةقان هنمو :نونج
 ينوعبتت مل نإ :لوقي نأك «ريعس عمج وه :كني ةنيبع نبا لاقو ؛هتعاط نم انمزلي امب باذعو لالض يفل انإ :نعي

 (نيلامكلا ريسفت) .هب لوقت امك «ريعس يف انك كانعبت نإ :اولاقف هيلع اوسكعف «نارينو ريعس يف متنك



 رمقلا ةروس 0 ك0 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هكرتو «نيهحجولا ىلع امهنيب فلأ لاحدإو «ةيناثلا ليهستو «نيتزمه لا قيقحتب َقْلُو

 ام هيلإ يحوأ هنإ :هلوق يف ٌباَّذَك َوُه َلَب هيلإ حوي مل يأ ابيب ْنِم هْيَلَع يحولا ُرْكْذ
 تاَرِْشَأْلا با َذَكلا نم ةرخآلا يف اًدَغ َنوُمَمَعَيَس :ىلاعت لاق ءرطب ربكتم تورِثَأ هركذ

 ةبضحلا نم اهوجرخم انآ اوأيزم نإ اص مهيبنل مهييذكت ىلع اوبذعي نأب مه وأ وه
 نوعناص مه ام رظتنا يأ «حلاص ايد مكيقتزآف مهزيسعتل هج ةنحم َدَرَّدؤ اولأس امك ةرخصلا

 نأ ْمُبْكَبََو مهاذأ ىلع ربصضا يأ لاعتفالا ءات نم لدب ءاطلا م2: ٌرَطَصآَو مهي عنصي امو

 ءاملا نم بيصن برش نك اهل مويو محل مويف «ةقانلا نيبو ٍجَُْيَب موسقم ُةَمَسِ هآَمل
 م و ,هولم 3 كلذ ىلع اودامتف ءاهموي ةقانلاو مهموي موقلا هرضخي م2: رضي

 الاح نسحأو الام رثكأ وه نم انيفو ءاننيب نم ادرفنم ةلاسرلاب صخأ يأ ؛"هيلع" يف ءاهملا نم لاح :اننيب نم
 .رافكلا يأ "مه" :هلوقو «باذكلا يأ "وهو" :هلوق (لمحجلا ةيشاح) .راكنإلل ماهفتسالاو ؟هنم

 ةقلعم ةيماهفتسا "نم" :كإ نم (نيلامكلا ريسفت) .رتخبتلاو حرملا :رشألاو «ةوبنلا هئاعداب انيلإ عفرتلا ىلع :رطب

 قيرف يأ ادغ نوملعيس :ئعملاو «نيلوعفملا دسم ةداس ةلمجلاو ءاهربخ "باذكلا"و ءأدتبم يهو 2 نوملعي'ل

 (نيلامكلا ريسفت) .جارخإلا نع ةيانك لاسرإلا نأ ىلإ ريشي : لإ نم اهوجرخم ؟ حلاص مأ مهأ ءرشألا باذكلا وه
 'سوماقلا" يف امك ليوطلا لبحلا وأ «ةدحاو ةرحخص نم قلخ لبج وأ «ضرألا ىلع طسبنملا لبحلا :ةبضحلا :ةبضهلا نم

 .ءات "ربطصا" يف ءاطلا لصأ يأ :لاعتفالا ءات نم (نيلامكلا ريسفت) .هل ريسفتو ةبضهلل نايب فطع :ةرخصلا

 (بيطخلا ريسفت) .قابطإلا يف داصلل ةقفاوم نوكتل ؛ءاط تلوحتف

 نيبو" :هلوقب هردق افوذحم مالكلا يف نأو ءطقف مهيلع عقاو ريمضلا اذه نأ ىضتقي هعينص :2! مهنيب ةمسق

 و «بيلغتلا ليبس ىلع ةقانلا ىلعو مهيلع عقاو ريمضلا اذه نأ :نيرسفملا نم هريغ ةرابغ ٍيفو «"ةقانلا

 ةقانلا نيبو مهنيب يأ :حراشلا لاق ولف ءاهيلع لقاعلا بلغف «ةقانلاو حلاص موق نيب يأ "مهنيب ةمسق" :"بيطنخلا"

 ىلع مدآ يبل ابيلغت ؛'مهنيب" :لاق امنإ :مهنيب (لمجلا ةيشاح) .لمأت ءلهس كلذ يف رمألاو «هريغل اقفاوم ناكل

 (نيلامكلا ريسفت) .رضح قيعمب رضتحاو «هتبون تناك نم هرضحيف يأ :2إ هرضحي (نيلامكلا ريسفت) .مئاهبلا
 يأ «لالملا نم ماللا ديدشتب :هولم مث (نيلامكلا ريسفت) .هتياغو هتدم ىلإ كلذ ىلع اوقب يأ :كلذ ىلع اودامتف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقانلا لتقب اوّمهف اومكس



 هب 29 َرَفَعَف فيسلا لوانت ئَطاََمَف اهلتقيل ؛ارادق ٌُهَبِحاَص اَوَداََق ةقانلا لتقب -
 لبق باذعلاب مهل يراذنإ يأ )ردت اَذَع ناكَفيَكَف مهل ةقفاوم ؛اهلتق يأ ةق

 ِميِشَهَك أوُناَكَف ٌةَدِحَو ٌةَحْيَص ع انلَسَرَأ اَنإ :هلوقب هنّيِبو :هعقوم عقو يأ هلورن
 نم اهيف نهظفحي ؛كوشلاو رحشلا سباي نم ةريظح همنغل لعجي يذلا وه () رِظَمَحْل
 ركذلل ةناورقلا اًمرسي َدَقلَو ميشا وع هتسادف كلذ نم طقس امو ج ايسلاو بائذلا

 .هناسل ىلع مهل ةرذنملا رومألاب يأ م2 ردَنْلآِب طول ُمْوَق ةَتَيَدَك < 2) رِكَذُم نم لَه

 ةحيصفلا ءاف ءافلا :"هداز" يفو "خلإ كلذ ىلع اودامتف" :هلوقب هردق فوذحم ىلع فوطعم :مهبحاص اودانف

 ,مهيشاوم ىلعو مهيلع ىعرملاو ءاملا قيض نم اولم مث ةدم كلذ ىلع اوقبف :هريدقت ءافوذحم مالكلا ف نأ حصفت

 اط نمكو ؛موقلا اهاماحتف ءءاملا نع تردص اذإ رمت ثيح ةقانلل نمكن :ضعبل مهضعب لاقف ءاهلتق ىلع اوعمجأف

 ءاهلتق ىلإ هوعدو هنمكم نم اميرقو اهرودص ىلع هوهبن يأ طهرلا ةيقب هب حاصو اهلتقيل ؛فلاس نب رادق

 (قلطملا لوانتلاب بغارلا هرسفو ؛«ءاطعلا نم لعافت هانعم لصأ يطاعتلا :فيسلا لوانت (لمجلا ةيشاح) .ىطاعتف
 (نيلامكلا ريسفت) .يقرعلا هانعم هنأكف

 لتقلا ةرشابم نأ لصحتف «"اورقعف" :لاق ثيح ءارعشلا يف امو انه ام نيب عمجلا كلذب دصق :2إ مهل ةقفاوم

 .ريدقتلل ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :خلإ عقو يأ (يواصلا ةيشاح) .هيلع مهعامجإب نكل ءهنم ناك
 لوزنو «ءاثالثلا موي يف ناك هنأل ؛ةقانلا رقع نم عبارلا مويلا يف ليربج مهب حاص يأ :ةحيص مهيلع انلسرأ انإ

 ءاهوحنو منغلا ةبرز :ةريظحلاو ؛,مهكالهإل هيبشت :رظتحملا ميشهك (لمحلا ةيشاح) .تبسلا موي يف مهب باذعلا

 دربلاو رحلا نم هيشاومل ةياقو نوكتل ؛هريغو بطحلا نم ةريظح ذختي يذلا وهو «لعاف مسا ءاظلا رسكب رظتحماو
 موشهملا ئيغمب :ميشحلا ؛«'ميشحلا وه" :هلوقو .هتنطوف يأ "هتسادف" :هلوقو :ةريظح (يواصلا ةيشاح) .عابسلاو

 (نايبلا حور) .هريغو رجشلا نم رسكنملا سبايلاب روسكملا يأ

 نم ءاهفالظأب منغلا هتنطو يأ :هتسادف (نيلامكلا ريسفت) .كوشلاو سبايلا رجشلا نم روكذملا يأ :كلذ نم

 ةصق لك يف كلذ راركت ةمكح :خلإ انرسي دقلو (نيلامكلا ريسفت) .رسكلا ةغللا يف :مشهلاو ءمشهلا وه سودلا
 يأبفإ» :هلوق ررك امك «باذعلا لوزنل ضتقم لوسر لك بيذكت نأ ىلإ ةراشإ ؛ربدتلاو ظاعتالا ىلع ةيبنتلا

 (يواصلا ةيشاح) .امي بيذكتلا ىلع خبو ةمعن ركذ املكف :ةدودعملا ةفلتخملا معنلل اريرقت «ناّبذَكُت اَمُكَبر ءالا
 ليلخلا ميهاربإ يخأ نبا وه اطول نأ كلذو .ممل لسرأو ءمهدنع نكس نيذلا ةعامجلا مهو يأ :لإ طول موق

 ءاوبذكف مهل هللا هلسرأف ءاهارقو مودسب طولو نيطسلفب ميهاربإ لزنف «قارعلا نم همع عم جرخ مالسلا امهيلع

 (يواصلا ةيشاح) .باذعلا مب لحف

 ! ا 0 5

 اال



 رمقلا ةروس 4 ش نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نود ةدحاولا «ةراجحلا راغص ىهو ؛ءابصحلاب مهيمرت حير اًبيصاَح ميل السن آن

 راحسألا نم 2: جر رَحَسب مهني هعم هاتنبا مهو لول لاَ لِإ اوكلهف ,ءفكلا ءلم

 ةفرعم هنأل ؛فرصلا عنمل نيعم موي نم ديرأ ولو «نيعم ريغ موي نم حبصلا تقو يأ
 بصاخلا لسرأ لهو :"لا"ب ةفرعملا يف لمعتسي نأ هقح نأل ؛رحسلا نع لودعم

 يناثلا ىلعو «لصتم هنأب لوألا ىلع ءانثتسالا نع ربعو «نالوق ؟ال وأ طول لآ ىلع
 قللاذع اكفدع ني اماعنإ يأ ردصم َهََمَعَن احمست سنجلا نم ناك نإو «عطقنم هنأب

 احماست :ةححسن يلو

 ةديدشلا حيرلا بصاحلاو ؛زاجحلاب عضوم وهو .ءبصحخلا هنمو ؛ءىصحلا :دملاب ءابصحلا :"راتخملا يف :خلإ ابصاح
 هبابو «هب اهتبصح دقف رانلا يف هتيقلأ ام لكو «ىمرت يأ رانلا هب بصحت ام :نيتحتفب بصحلاو .ىصحلا ريثت

 امك فرصناف «نيعم موي رحس هب دري مم ةاكن رحسلا نأ لإ هب رانش :راحسألا نم (لمجلا ةيشاح) نينو

 ديرت ةفرعم اذه انرحس هتيقلو :حبصلا ليبق رحسلا :"سوماقلا" يف لاق :خلإ ديرأ ولو (يحركلا ريسفت) .هررق
 (نيلامكلا ريسفت) .رحسب هتيتأ :تلقف هتفرص ةركن تدرأ اذإو ؛كتليل رحس
 سنج نم طول لهأ نأل ؛ديعب اعظقنم ءانثتسالا نوك هجو نأ ىلإ كلذب راشأو «ةرابعلا يف الهاست يأ :احمست

 لصتمم ءانثتسالا نأ لصحتف طول لهأ ريغ ىلع وأ عيمجلا ىلع بصاحلا لوزنب انلق ءاوس لاح لك ىلع موقلا
 يف الهاست يأ (يواصلا ةيشاح) .ديعب اعطقنم هلعجو ءهنم ئثتسملا سنج نم ئثتسملا نوكل ؛لاح لك ىلع
 ىلع عاطقنالاو لاصتالا رادم نأل ؛"سنجلا نم ناك نإو" :هلوقب هل راشأ امك «ةرابعلا ريرحت مدعو هريبعتلا
 (انخيش) .عطقنم هنأب ءانثتسالا نع ريبعتلا حصي ال هنم ئثتسملا سنح نم ىئتسملا ناك ثيحف ءاهمدعو ةسناحتا
 ىلع بصاحلا لسرأ هنأ نيعملا نوكيو «لصتم هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف "طول لآ الإ" :هلوق :"نيمسلا" فو
 نع ةرابع همدعو عاطقنالا نإف ؛ههجو ام ئردأ الو .عطقنم هنأ :ياثلاو .مهيلع لسري مل هنإف ؛هلهأ الإ عيمجلا

 ."لمجلا" نم ؛ءلحاد اذهو «هنم ئثتسملا يف ئثتسملا لوخد مدع

 لماعلل ليلعت هل لوعفم وأ «ةمعن ءاحجبإلا ذإ ؛نيعملا يف "مهانيحن" وهو «هلماعل قالم قلطم لوعفم يأ :ردصم
 نم لعف امإ هبصان ءرم امك ماعنإلا ئعممب ردصم "ةمعن" نأ ىلإ هب راشأ "اماعنإ" :هلوق :"”يحركلا" يفو .روكذملا

 ف امإ ليوأتلاف ؛هلجأل لوعفملا ىلع هبصن حصيو «مهيلع هللا نم ماعنإ مهتيجنت نأل ؛"مهانيحب' نعم نم وأ هظفل
 (لمجلا ةيشاح) .لماعلا ف امإو ردصملا



 رمقلا ةروس 44١  نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 َدَقَلَو امهعاطأو هلوسرو هللاب نمآ نم وأ ءنمؤم وهو ءانمعنأ 2) ٌركش نَم ىزي
 :رُدنلاِب اوبذكو اولداحت اََراَمَتَف باذعلاب مهايإ انتذخأ اَنَتَّشِظَب طول مهفوخ مُهَرَّذنَأ

 اقل 1 -

 يف هوتأ نيذلا موقلا نيبو مهنيب يلخي نأ هولأس يأ ءِهِفِيَص نَع ُهوُدَوَر َدَقَلَو هراذنإب
 اهانلعجو «مهانيمعأ َدَجّيَعَأ اَنَسَمَّطَف ةكئالم اوناكو «ممي اوفبخيل ؛فايضألا ةروص

 (2رْذُنَو اَذَع اوقوذ :مهل انلقف أوَقوُذَف هحانحجب ليربج اهقفص نأب هجولا يقابك قش الب

 ريغ موي نم حبصلا تقو َةَركُب مُهَحَيَص َدَقَلَو هتدئافو هترُع يأ ىفيوختو يراذنإ يأ
 ب -

 دَقَلَو 2 ِرَذُتَو ىباذَع أوقوذق ةرخآلا باذعب لصتم مئاد < و ٌةقَتْسُم ٌباَذَع نعم

 (2) ُرْذَلآ هعم هموق َنَوَعَرِف َلاَء َءاَج َدَقَلَو 2 ٍرِكَدُم نِم َلَهَق ِركّذلِل َناَءْرَقْلآ انرّسَ
 ىلا عستلا يأ اهلك اَنِحَياَعب اوُبَّدك لب ءاونمؤي ملف ءنوراهو ىسوم ناسل ىلع راذنإلا

 ......... ءردتقم يوق مخ )ردم يوق زيِرَع َّدَحَأ باذعلاب ٌههَتْدَحَأَف ىسوم اهيتوأ

 هلعافل ٌٌفاّضم ردصم 012121010101111

 الا َنيذَلا هلا يّجَنُيَو» :لاق «ىلاعت همعن ركش نم لكل ماع وه لب طول لآل ةيصوصحخ الف يأ :ركش نم يزجن
 قاب هنأو «ةدحولا ئعم هيف ردصم هنا ىلإ ريشي :باذعلاب مهايإ انتذخأ (يواصلا ةيشاح) 7١(. :رمزلا) 4 مهتزافمي

 نيبو مهنيب ةيلختلا هنم اوبلط يأ :مي اوثيخيل (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا هنم ردابت نإو يردصملا هانعم ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .بهذو ءاج :دوري دار نم بلطلا :ةدوارملاو .ةشحافلاو ركنملا ممي اولعفيل ؛فايضألا

 (حارصلا) .اهدر يأ هنيغ قفص :لاقي اضيأو «(نيلامكلا ريسفت) .ةحوتفم فكلاب برضلا :قيفصتلا :اهقفص نأب

 (نيلامكلا ريسفت) ."راذنالا اوقوذ" ل نعم ال هنإف :هترمث يأ .مالكلا مظتنيل لوقلا ريدقت ىلإ ريشي :خلإ مهل انلقف
 لوأ دارملا نأ ىلع «ثينأتلاو ةيملعلل ةفرصنم ريغ «ةركبلا :ئرقو ءفرص اذلو «ةركن يهف :خ2! حبصلا تقو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيعم راف

 .فيرعتلاو ثينأتلل ؛فرصلا عنتما هنيعل هب دصق ولو «ةركن هنأل ؛"ةركب" فارصنا ىلإ ةراشإ :نيعم ريغ موي

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذب ىلوأ هنأب ملعلل ؛هركذ نع مهركذب ىفتكاف يأ :هعم هموق (بيطخلا ريسفت)
 .نوراهو ىسوم يأ لسرلا مهءاج يأ ؛ريذن عمج نوكي نأ ماقملا اذه يف حصيو ءردصم رذنلاف :راذنإلا
 (يواصلا ةيشاح) .مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارحلاو نافوطلاو سمطلاو نينسلاو ديلاو اصعلا يهو يأ :عستلا



 رمقلا ةروس 257 نورشعلاو عباسلا ءزخلا

 ىلإ حون موق نم نيروكذملا كيلوأ قي ريح «شيرق اي ةهرافُكَأ ءيش هزجعي ال رداق

 ؟بتكلا م 59 ربرلا ىف بادذعلا. نم هاربا « يرق رافك اييركل مآ اوبداعي ملف نوعرف
 مهلبق نم بذع امك

 رافك يأ َنوُلوَقَي ْمأ كلذك رمألا سيل يأ يفنلا نيعمب نيعضوملا يف ماهفتسالاو

 عمج انإ :ردب موي لهج وبأ لاق املو ,دمحم ىلع 2: رِسَتدُم عمج يأ ٌح ُْنَح شيرق

 مهيلع كك 25 هللا ةيسي رصنو ردبب 6 هذا ووو غضا مي عر 0 : يعم

 (بيطخلا ريسفت) .هيلع نوتباثلا ءرفكلا يف ةكم لهأ اي مكنم نوخسارلا يأ :مكرافكأ

 وب يسقي سو ممباصأ ام مهياصأ دق ئعملاو ؛هنع ببستم ئعملا يف يفنملا ريخلا ىلع فطع :اوبذعي ملف

 (دوعسلا يب أ ريسفت) ؟الاج أوسأو اناكم مهنم رش متنأو كلذ نم مكبيصي ال نأ نوعمطت لهف «ةدشلاو ةوقلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا نم باتكلا يف ةءارب مهل الو ءمهلبق نمم ىوقأو اريخ مه الف :كلذك رمأ سيل يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .اديكأت سيل ذإ ؛"نحن"ل اربخ هعوقو حصيل ؛"عمج" ب عيمجلا رسف امنإ : عمج يأ

 ةقفاومل ؛نورضتنم :لقي ملو (دوعسلا يبأ ريسفت) .عيمجلا ظفل رابتعاب دارفإلاو ءاضعب انضعب رصني يأ :رصتنم

 لعافت ئيعمب لعتفا وهف ؛دمحم ىلع ضعب ىلع انضعب رصانتم يأ :دمحم ىلع ."بيطخلا" نم ؛يآلا سوؤر

 ريغ نم مهيلإ لوقلا ةبسنف :لاق امو (نيلامكلا ريسفت) .بلغت ال ءادعألا نم مقتنم يأ رصتنم :ليقو «مصتخاك
 ؟يه ام ملعأ مل :لاق تلزن امل اهنأ و رمع نع يور :هلإ عمجلا مزهيس (نيلامكلا ريسفت) .لهج يبأ ةيمست
 ءزهيس :لوقيو عردلا سبلي تي هللا لوسر تيأرو «ردب موي ناك املف ؛كلذ اهيف نوكي ىلا ةعقاولا ام يأ

 (يواضيبلا ريسفت) .ةيآلا اذه نم دارملا تملع يأ هتملعف «ءمدلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هربد يلوي دحأ لك نأل وأ «سنجلا ةدارإ ىلع لصاوفلل ةظفاحم ؛درفأ اهنإو «رابدألا يأ :ربدلا نولويو

 ةعاسلا نإف ؛هنم مظعأ رمألا لب ءمهرابدإو مهمازمنا ىلع رصتقم ريغ رمألا نأ ىلإ ةراشإ :مهدعوم ةعاسلا لب

 رثكأ لوق اذه ءرارصإلا ةقيرط ىلع هنم وه ام نيب مث «ربدلا نم ايندلا يف مهبيصي ام ركذ هنإف مهدعوم

 عقو ام سيل يأ :وهدعوم ةعاسلا لب ."ريبكلا" نم ؛مدقت نم لكل ماع ةعاسلاب راذنإلا نأ رهاظلاو «نيرسفملا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هتامدقم نم ردب ف مهل عقو امو ؛مهياذع لصأ دعوم ةعاسلا لب ءمهتبوقع مامت ردب يف مهل
 ؛رامضإلا ماقم يف راهظإلاو .هنم صالخلا ىلإ ىدتهي ال يذلا عيظفلا رمألا يهو «ةيهادلا نم ليضفت لعفأ :ىهدأ

 (يواصلا ةيشاح) .ليوهتلل



 رمقلا ةروس 3 نورشعلاو عباسلا عزججا

 رعسم ران ”- 220 رعس و ايندلا ْق لتقلاب ككاله للص ىف ىف نيمرجملا نإ ايندلا باذع نم ًّة تاع يف ارو ة#

 مِهِهوُجَو ىلَع راثلا ىف َنوُبَحَسِي َمَوَي ةرخالا يف لق ةجيهم يأ كويلشتلا لس «ةرخآلا ف ي

 هرسفي لعفب بوصنم م نس لك اذإ .مكل منهج ةباصإ 2 ٍَرَقَس نسم أوقوذ :مهل لاقيو

 50000000 نو هدد هج عمو كا رسوم يأ "3 82 نم لاح ريدقتب 2 حرش ههتلخ

 .رعسو لالض يف :هلوقل فرظ :نوبحسي موي (نايبلا حور) .ميظعلا رانلا داقيإ :ريعستو ةرعسم :ةرعسم ران

 ىلع "لك" بصن ىلع ةماعلا :خلإ ءيش لك انإ (دوعسلا يبأ ريسفت) .نورجي موي يأ (نيلامكلا ريسفت)
 زوجي ال ام مهوي عفرلا نأل :لاق ,مهضعب هبجوأ لب ءبصنلا سانلا حجر دقو «عفرلاب كامسلا وبأ أرقو ؛لاغتشالا

 ,"ءيش"ل وأ "لك"ل ةفص "هانقلخ"و ءأدتبم ناك "ءيش لك" عفر اذإ هنأ كلذو «ةنسلا لهأ دعاوق ىلع

 ىلاعت هلل اقولخم سيل ءيش كانه نوكي نأ مزليف ؛هلمأتم ىلع ىفخي ال موهفم هل نوكي ذئنيحو ؛هربخ "ردقب"و
 .مهضعب هررق اذك ءردقب سيلو

 لك نأ ديفي لب ؛همومع ىلع لدي ال عفرلاو «قلخلا مومع ىلع هتلالدل ؛ىلوأ بصنلا ناك امنإو :ءاقبلا وبأ لاقو
 "هانقلخ"ف ءردقب هانقلخ ءيش لك انقلخ انإ :ريدقتلا نأل ؛مومعلا ىلع "لك" بصن لد امنإو ءردقب وهف قولخم

 نوكي نأ زوجي الو «تاقولخملا عيمج معي ماع ظفل اذهف ؛"ءيش لك" ل بصانلا رمضملا "انقلخ"ل ريسفتو ديكأت

 امل اريسفت نوكي الو ءفوصوملا الو لوصوملا لبق اميف نالمعي ال ةلصلاو ةفصلا نأل ؛"ءيش"ل ةفص "هانقلخ'
 ؛مومعلا ىلع لدي كلذو ءبصانلا رمضملل اريسفتو اديكأت الإ قبي مل ةفص "هانقلخ" قبي مل اذإف ءامهلبق اميف لمعي

 وه "لك" يف مهدنع بصنلاف «هب ىلوأ وهف «لعفلا بلطي مهدنع "انإ" نأل ؛رايتخالا وه بصنلا نإف اضيأو

 .عفرلا نم ىلوأ بصنلا ناك مامبإلا نع جورخلاو مومعلا ىبعم هيلإ مضنا اذإف «رايتخالا
 وه لعفلا نوكي نأ ىلع ئعملا ناكو «ربخلل حلصي هدعب ام نأو "تنافس هيف مهوتي لعفلا ناك اذإ :موق لاقو

 ا خوملا اذه هنمو «فصوب سيل لعفلا نأ حضتي دتي نيح ؛لوألا مسالا يف بصنلا ريتا

 ربخ هنأل ؛عفر لحم يف عفرلا ةءارق فو ءبصانلا لعفلاب قلعتم بصنلا ةءارق ىلع "ردقب"و ."ردقب" ربخلا نأو ءفصو
 ءيش لكو" :هلوق يف عفرلا رايتخا نم اذه سكع ابيرق ٍتأيسو ."نإ"ل ربخ عفر لحم يف اهربخو "لك"و «”لك"ل

 ول كنأ كلذو .هفالخ عقاولا نأل ؛ئعملا داسف ىلإ يدؤي هبصن نأل :اولاق ؛هعفر يف فلتخي مل هنإف ؛ "ربزلا يف هولعف

 ةءارق امأو ءاهولعفي مل ادج ةريثك ءايشأ ربزلا يف ذإ ؛عقاولا فالح وهو «ربزلا يف ءيش لك اولعف :ريدقتلا ناكل هتبصن

 نم ناعضوملا ناذهو :هعفر ىلع قفتا كلذلو ءدوصقملا وهو «ربزلا يف تباث وه هولعف ءيش لك نأ ىلإ يدؤتف عفرلا
 (لمجلا ةيشاح) .نييراقتم نيناكم ف ةدحاو ةروس يف اهئيحب قفتا ىلا ةيبرعلا لئاسملا تكن



 رمقلا ةروس 444 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 لإ هدوحجو 0 هيلو مأ آَمَو "هانقلح" هريحخ كيف عفرلاب ل :ئئرقو

 00 2 يىهو ةعرسلا ب 2 ار ”ايبوملا هنو ةرمأ
 ةليم

 هو اق رييغ نم

 0 رفكلا يف مكهابشأ َمُكَءاَيَسُأ انكلهأ َدَقَلَو هر لقي نأ ايش
 ع لو اوظعتاو اوركذا يأ رمألا نعم ايفل ١ م رك ذم سم ”اَهف ةيضاملا

 وأ بنذلا نم ريبكَو ٍريغَص َّلُكَو ةظفحلا بتك 2 جو ربزلا ف

 ديرأ 22) اِرَمَو نيتاسب ٍتمنَج ىف َنيِقّلأ نإ ظوفحا حوللا يف بتتكم /2) ٌرطَتَسُم لمعلا

 نم دوبرشي مه :قيعملا « 'ديسأ و كيسا "بك اه“ ءاطاو وتلا مضب ئرقو «سدجللا هب

 ؛ميثأت الو هيف وغل ال قح سلجم ٍقّدِص ٍدَحَقَم ىف رمخلاو لسعلاو نبللاو ءاملا اهرامنأ

 َداَرَأ اَذِإ هرم امن

 .ةلجعلاب رظنلا :حمللا :رصبلاب حملك .اهيف كعيطأ ةرمأ يأ :ةعاطم ةرمأ ىلع :لاقي ءرمألا نم ةرم يهو :ةرمأ

 .ةحمللا مسالاو «فيفح رظنب هرصبأ اذإ هحمأو هحن :"حارصلا" يفو (نايبلا حور) .عيرس رظنك حملك ئعمف

 مهاثمأب يأ (ة ؛:ابس) لبق نم ْمِهِعاَيْشَأي لعف اًمَكظ :ىلاعت هلوقو ءضعب يأر مهضعب عبتي موق لك عيش :مكعايشأ
 ىلع ةقرفلاو «هراصنأو هعابتأ رسكلاب لجرلا ةعيش :"سوماقلا" يف لاقو «"حارضلا" نم «عابتأ :ةعيش ءةيضاملا عيشلا نم

 (نايبلا حور) ."تادرفملا" ف امك ؛هنع رشنيو ناسنإلا هب ىوقتي نم وهو «ةعيش عمج عايشألا .ةدح
 يف هلامعتساب امإ «هابشألا هب ديرأ دحاو سن نم بلاغلا يف اوناك املو «عابتألا ةغل عايشألا :رفكلا يف مكهابشأ

 نوكي هنإف ؛نيعملا دسفي هبصن نأل ؛هعفر ىلع اوقفتا :2! ءيش لكو (نيلامكلا ريسفت) .ةراعتسالا قيرطب وأ همزال

 (نيلامكلا ريسفت) .عقاولا فالح وهو «ربزلا يف ءيش لك اولعفو :ذئنيح ىيعملا
 امك اعوفرم ف سابع نبا نعو «ةلصافلا لجأل ؛درفأ امنإو ءرافأ اهيف ةنجلا نأل ؛دحاولا ال يأ :سنجلا هب ديرأ

 :فتكك رفو ؛ةعسلا :ةكرحم رهنلا :"سوماقلا" يف ءراج رهنب سيلو «ةعسلاو اضفلا :رهنلا :هيودرم نبا هحرخأ

 مهدنع ليل الو ةملظ ال هنأ دارملاو .باحسو بحسك راف عمج وه :ليقو :خلإ اعمج (نيلامكلا ريسفت) .عساو

 وغل الب ةقحلا رومألا هيف ركذي اسلجم عي «قحلا قدصلاب دارملا نأ ىلإ ريشي :خلإ وغل ال (نيلامكلا ريسفت) .اهيف
 (نيلامكلا ريسفت) .نييعلا نامثعل ذاشلا يف "ئرقو" ءدحاو سلجم ال سلاح هيف ةنحلا نإف ؛سنجلا هب ديرأو ؛ميثأت الو



 نمحرلا ةروس ظ 44ه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 فاالخب «ميثأتلاو وغللا نم ةملاس تانحلا نم سلاجم ف مهأ :نعملا "دعاقم" :ئرقو

 قداص 2 دو ايناث اربح اذه 6 نم مست لعن ابدل سلاجب

 22 غلام ةقيضا

 .ىلاعت هلضف نم ةردقلاو ةبترلا ىلإ ةراشإ نك و لزب هللا وهو ءيش هزجعي ال

 ةبرقلاو :ةحسن يفو

 يهو ؛ةيندمف ةيآلا «ٍضْرأْلاَو ٍِتاَواَمَّسلا يِفْنَم لاسم الإ وأ ةيكم نتحرلا ةروس

 2 َناَيبْلا ُهَمَلَع .سنحللا يأ م و نرشنإلا تولع هوذا ءا لع 4 »نمر

 يف" :ىلاعت هلوق يأ :اذه برعأو (نيلامكلا ريسفت) .سنلا روهشملا يف امي دارملا نأ ىلع لديف :دعاقم ئرقو
 يأ "الدبو" :هلوقو ؛"رفو تانج يف" :ىلاعت هلوق وه لوألا ربخلاو "نإ" ل يأ "ايناث ارب" :هلوقو ؛'“قدص دعقم

 (نايبلا حور) .ةفاسملاو ناكملا برق نود ةناكملاو ةلزنملا برق ةيدنعلا نم دارملا :كيلم دنع ."تانح يف" :هلوق نع
 يف هاوس امع هللاب نيقتملا يعي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يفو ؛"خلإ ةبترلا ىلإ ةراشإ دنعو' :هلوقب حراشلا راشأ هيلإو

 يف ؛فراوعلا يلالو اعمل ررد اهنم نوحرخيو اهيف نوسمغني ؛ةمكحلاو ةفرعملا هايم رافأو «ةلصولا تانج
 قيقسيو معي نور مج عبسأ تايد روس ةدحولا ماقم وه قدص دعقم

 مل ؛نآرقلا سورع ىمست :نمحرلا ةروس (نيلامكلا ريسفت) .يناكملا نود يبترلا برقلل ةيدنعلا نأ ينعي :ةراشإ دنعو
 نباو ةشئاع نع يور اذك :ةيكم (يواصلا ةيشاح) .نمحرلا ةروس نآرقلا سورعو ؛ءسورع ءيش لكل نأ درو
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيندم اهنأ هنعو ءان5# سابع نباو ريبزلا

 ف وه موي لك ضرألاو تاوامسلا يف نم هلأسي" :امه ناتيآلاو ءينورزاكلا هب حرص امك نيتيآلا هباوص :ةيآلا
 ؛باوص وهف حراشلا لاق ام :لوقأ (لمجلا ةيشاحإ) .ىرخأ هذه "نابذكت امكبر ءالآ يأبف" «ةدحاو هذه "نأش

 ءالآ يأبف" امأو ؛"ضرألاو تاوامسلا يف نم هلأسي" :اهب نيعأ ةدحاو يه ةنيدملاب صتخم اهطوزن يلا ةيآلا نأل

 ًأدتبم هنأ وأ ؛نمحرلا هللا يأ فوذحم أدتبم ربخ :نمحر لا .مهفاف ؛ةنيدملب صتخم. سيل اهلورنف "نابذكت امكبر
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 تابنلا نم هل قاس إل ام ٌمِجَتَلاَو نايرجي باسحنب 6 ِناَبَسْحيَرَمَقْلاَو نسما قطنلا

 َعَضَوَو اَهَعَفَر َءآَمَسلَآَو .امهنم داري ام. ناعضخي 2 ناَدُجَسي قاس هل ام ٌرَّجْشلآَو

 نزوي ام /2) ِناَريِمْلَا ىف اوروحت ال نأ لجأل يأ اَوَعِطَت الأ لدعلا تبثأ (2) تاَريِمْل
 َضرألاَو نوزوملا اوصقنت (#) َناَريِمْلآ وريح الو لدعلاب ٍطَْسِقْلآِب ْزَوْل أوُميِقأَو هب
 دوهعملا ُلَخَتلآَو ٌةّهكَف اَبيِف مهريغو نجلاو سنإلا قلخلل 2) ِماَنَألل اهتبثأ اَهَعَضَو
 2: ُناَحلَآَو نبتلا ف َّصَعْلا وذ ريعشلاو ةطنحلاك ُبَْآَو اهعلط ةيعوأ 2 ٍماَمكألا ٌتاَذ

 -مضلاب- نابسحلا يأ] :باسحب (نيلامكلا ريسفت) .تاناويحلا رئاس فالخب .ريمضلا يف امع ريبعتلا يأ :قطنلا

 نأ ىلإ كلذب: راشأ [(نايبلا حور) .امهزانمو امهجورب يف ردقم باسحب نايرجي :نيعملاو ؛باسحلا ىعمب ردصم

 فيغرو «نابهشو باهشك باسح عمج نوكي نأ حصيو «نارفكو نارفغك باسحلا نعم. درفم "نابسحب" :هلوق

 ىلع دابعلا عفانمل ؛هنايدعتي ال ءدحاو رادقمم امهزانمو امهجورب يف نايرجي رمقلاو سمشلا نأ :نعملاو ؛نافغرو

 (يواصلا ةيشاح) .اهاهتنمل ايندلا أدبم نم «ةيطبقلاو ةيرمقلا روهشلاو لوصفلا بسح

 نأب لدعلا يأ :نازيملا عضوو (نيلامكلا ريسفت) .ءامسلا محب مجنلا :دهاحمب نعو سابع نبا نع يور اذك :خلإ قاس ال
 لدعلاب :55 لاق امك «ماقتساو ملاعلا رمأ مظتنا نح ؛هقح قح يذ لك قوو ؛هقحتسم دعتسم لك ىلع رفو
 "ال"و «ةبصانلا يه "نأ" نأ ىلإ هب راشأو :خإ نأ لجأل يأ (يواضيبلا ريسفت) .ضرألاو تاوامسلا تماق

 (لمجلا ةيشاح) .ةردقم ةلعلا مال اهلبقو «"نأ"ب بوصنم "اوغطت"و «ةيفان

 هب نزوي يذلا نازيملا هنإ :لاق نمو ءروجلا هنايغط :لاق لدعلا نازيملا :لاق نمف + نطل" يف لاق :هب نزوي ام

 ذحأ نازيملا يف نايغطلا نأل ؛كلذو ,"نازيملا يف اوغطت ال نأ" :هلوقل حاضيإ :نزولا اوميقأو .سحبلا هنايغط :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .نيفرطلا نيب طسوتلا :طسقلاو .ءصقانلا ءاطعإ :راسحاإلاو «دئازلا

 (نيلامكلا ريسفت) .بسحف نجلاو سنإلا مه :نسحلا نعو ءضرألا ىلع بدي ام لك هنإ :كاحضلا لاق :قلخلل
 :"يواضيبلا" يف :نبتلا .ةلخنلا رون :علطلا :اهعلط .علطلا ءاعو -رسكلاب- مك عمج مامكأ :مامكألا تاذ

 .هوحنو رب نم عرزلا ةفيصع - رسكلاب - نبتلا :"سوماقلا" فو .نبتلاك سبايلا تابنلا قرو :فصعلا

 .هتحئار تباط ام لك وهو مشي يذلا يأ "مومشملا وأ" :هلوقو ,حيحص اضيأ وهو «قزرلا :ةحسن يف :قرولا
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 ءةرم نيثالثو ىدحإ ترك ” ناّبَدَكَت ناو سلا اهيأ اَمُكَبَر معن ٍءَلاَء ىأبق

 ةروس د5 هللا لوسر انيلع أرق :لاق رباج نع مكاحلا ىور امل ؛ريرقتلل اهيف ماهفتسالاو

 ءادر مكنم نسحأ اوناك نجلل ؟اتوكس مكارأ يل ام" :لاق مث ءاهمتخ بح نمحرلا
 ءيشب الو :اولاق الإ 4 ناب م هول ءالآ يأبفإ ةرم نم ةيآلا هذه مهيلع تأرق ام

 سباي نيط ٍلَصلَص نِم مدآ َنْنِإْلا ََلَح ".دمحلا كلف «بذكتن انبر كمعن نم

 َناَجلاَقلَحَو نيطلا نم خبط ام وهو( راخَفْلاَك رقن اذإ توص يأ «ةلصلص هل عمسي

 ٍءالاَ ّىأبف ناخدلا نم صلاخلا اهبل وه 2 ران نم جرام نم سيلبإ وهو «نجلا ابأ

 101 هما نعال 229 همم 383 5 هيك عد عشا قرشم يرق شو اك امي
 ار

 .ةيآلا هذه نم لدب خلإ "يابق" :ةلوقو ؛ةنتازر "نم" :ةوه نه ..ةمعنلا نعم :ءاغمأو نعمك ىلإ عمج :ءالاع

 :هلوقو "ناف اهيلع نم لك" :هلوق اهيفو :معنلا نم ةروسلا يف ةروكذملا لمحلا عيمج نأ يضتقي اذه :خلإ اولاق الإ

 انكر هلا يأق“ :هلوقي مسنلا فلا اهبلعي تايثإلا نمسح ليكمل "قاريمقت الف ضو راق نم ظاوخ امكولَع لسرب"
 باذعلا ريخأتو ةمعن ءانف تقول قولخم وه ام ءاقبإو باذعلا ريخأتو ءالبلا عفد ءالآلا ةلمج نم نأب بيجأو ؟”نابذكت

 (لمجلا ةيشاح) .عيضولاو فيرشلا نيب توملا يف ةيوستلابو «كلذب انيلع نتما اذهلف ؛ةمعن اضيأ ةاصعلا نع

 هنأ ملعاو .ريقت اذإ تتوضا#ل عبسي امهنع الك نأ يانج * راخفلاك" :هلوق .ال وأ بيع هيف له ربتخيل يأ :خ! رقن اذإ

 مح نم لاّصلَص ؛ نمو : :رجحلا ةروس يفو «راخفلاك لاصلص نم اسبر سوس ساس

 لآ" يفو ءديلاب قصلي يأ ١١( :ةيآلا) 4 بز )ال نييط نمو : ”تافاصلا" يفو «ريغتم دوس 'نيطنيأ (؟5:ةيآلا) 4 نوُشتسَم

 هنجعف «ضرألا بارت نم هذحأ ىلاعت هنأل كلذو ءامهنيب يفانت الو (ه 1:ةيآلا) 4 بارت ْن رم ةَقلَح ّمَدآ لثمك# :' نارمع

 ةياغ يف راص بح هسييأ مث «يناوألا روصت امك هروص مث ءانونسم أمح راص ىح هكرت 3 ءايزال انيط راصف ءاملاب
 ضرألاف هؤانثأ ةراتو هؤدبم ةرات عضوملا اذه ريغ فو ؛هراوطأ رخآ انه روكذملاف .توص رقن اذإ راخفلاك ةبالصلا

 هتلبج يف بلاغلا نكل عبرألا رصانعلا نم وهف ؛منهج حيف نم وه يذلا رحلل لماحلا ءاوحلاب ناجوزمم هوبأ ءاملاو همأ
 (يواصلا ةيشاح) .اهيلإ بسن اذلو ؛رانلا هتلبج يف بلاغلا نكل عبرألا رصانعلا نم قل ناحللا نأ امك «بارتلا

 ؛هعفر ىلع ةماعلا :نيقرشملا بر (نيلامكلا ريسفت) .فزخلا :هل لاقيو ءرجحت نح هنم قرتحا ام يأ :خبط ام

 - وه يأ رمضم أدتبم ربخ هنأ :يناثلاو .ضارتعا امهنيب امو «"نيرحبلا جرم" هربخن أدتبم هنأ :امهتدحأ ؛ناهجو هيفو



 نمرلا ةرود 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 لسرأ جرم 0 | ناَّبْذَكَت مكوو آلات ْئَأبَف كلذك 4 يبغا ُبَرَو فيصلا قرشمو

 ىلاعت هتردق نم زجاح ُحَرََب اَمَّبيَب نيعلا يأر يف /2) ِناّيقَتلَي حلملاو بذعلا ِنْيَرخَبل
 اَمُكَبَر ٍءآَلاَء ىأبق هب طلتخيف ءرخآلا ىلع امهنم دحاو يغبي ال 2 ) ِناَيغَبَي ال

 امهدحأب قداصلا امهعومجب نم اَيِئَدِم لعافلاو لوعفملل ءانبلاب جرد 2: ناَبْدَكُت 7 51 يرق 2 3 يحل يخط

 22222122 كم 2 سس ا سس مسعف 0 20 اجمل وللا حلما وهو

 :ةلبع يبأ نباو ."ناسنإلا قلخ" يف ريمضلا نم لدب هنأ :ثلاثلاو ءايشألا هذه لعف يذلا كلذ يأ «نيقرشملا بر -

 علطي مل هنأكو ؛"امكبر" نم لدبلا ىلع ضفخلا مالكلا يف زوجيو :يكم لاق ؛"امكبر"ل انايب وأ الدب رحاب "بر"
 (لمجلا ةيشاح) .ةلوقنم ةءارق هنأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .مورلاو سراف يرحب :ليقو «حلملاو بذعلا ءاهتلسرأ اذإ :ةبادلا تجرم نم :نيرحبلا لسرأ

 نوكي نأ زوجي ؛خزرب امهنيبو ةنراقم نوكت نأ زوجيو «ةردقملا لاحلا نم ةبيرق يهو ؛نيرحبلا نم لاح :نايقتلب
 نم هبرقل ؛نسحأ وهو «هب لعاف خزربلاو ءلاحلا وه هدحو فرظلا نوكي نأو ءالاح نوكي نأو ةفنأتسم ةلمج

 ىرخأ لاح "نايغبي ال"و ."نايقتلي" لعاف وه :يناثلاو ءنيرحبلا وه :امهدحأ ؛ناهجو لاحلا بحاص يفو .درفملا
 يف لاحلا هذهو ءامهيغب مدع لاح يف خزرب امهنيبو «نييغاب ريغ نايقتلي وأ «نييغاب ريغ امهجرم يأ ءاهلبق ٍتلاك
 درطم وهو ةلعلا فرح تقل مث ءايغيي العا كلذ لصأ :لاقو مهضعب لحمت دقو ءايغبي الثل ئيعملا ذإ ؛ليلعتلا ٌةوق

 0 مورلا) # ق' ا مكيري هتاَيآ نمو :ىلاعت هلوقك درطم فذح وهو انما "نأ" عما "ناتو "نأ" عم

 (لمجلا ةيشاح) .لعفلا عفترا "نأ" تفذح املف
 لك زواجتي ال يأ :نايغبي ال (نيلامكلا ريسفت) .رخآلاب امهدحأ طالتخا نم عنمي ىلاعت هتردق وه زحاحلاو : :جاح

 ينج ف ترفح مف «حلملاب جزتع مل هلاح ىلع قاب حلملا يق يف لخادلا بذعلا ءاملاف «هقلاخخ هل دح ام امهنم دحاو

 ؛ىلحأ اهنم جراخلا ءاملا ناك حلملا نم ةرفحلا تبرق املك لب «بذعلا ءاملا تدجو نكامألا ضعب يف حلملا

 يغبي فيكف «لقع الو هل كاردإ ال دامح لاح اذه ناك اذإو «ىلاعت هتردقب امهزجحو نيعلا يأر يف هللا امهطلخف

 (يواصلا ةيشاح) .ضعب ىلع مهضعب ءالقعلا
 دب ال ضعبلا ىلع هقدص نكل ءاهضعببو دارفألا لكب قدص نإو عومحملا نأل ؛رهاظ ريغ اذه :امهدحأب قداصلا
 نم معأ ةعمتجملا دارفألا هانعم عومجملا ظفل نأل ؛ةميظعلا ةرخصلا لمحي لحجر لك :كلوقك «ضعبلا ددعت نم هيف

 (لمجلا ةيشاح) .امهدحأ نم يأ :لاقف ء«فاضملا فذحب اذه ررق هريغو ءاهضعب وأ ةيهاملا دارفأ عيمج نوكت نأ



 نفسلا ٍراَوَجلآ ُهَلَو 29 ِناَبَذَكَن اَمُكَبَر ِءآَلاَ َيَأِبَق ولؤللا راغص وأ ءرمحأ زرخ
 ا 1 ّىَأبَق اعافتراو امظع لابجلاك 72: ملَعَألاَك رخَبلا ىف تاقدحلا ةراققشنلا

 "نماب ربعو .كلاع ٍناَف ناويحلا نم ضرألا يأ اَْيَلَع ْنَم لك (2) ناَبْذَكَت

 همعنأب نينمؤملل 20 ِماَركِإْلاَو ةمظعلا للا وذ هتاذ َكََّر ُهَجَو ىَعَبَيَو ءالقعلل ابيلغت
 وأ قطنب يأ ضْرألاَو توسل ىف نم مُهلَكَس (2) ناّبْذَكَت اَمُْكَبَر ِءَلاَ َيَأِبَف مهيلع

 ِمَوَي لك كلذ ريغو ةرفغملاو قزرلاو ةدابعلا ىلع ةّوقلا نم هيلإ نوحاتحي ام ؛لاح
 ا 2 م

 م ص ا تف
 مه # #©# # # # # © ع#خ ه# # خذ | # # # ف »خ # عن 3# من #8 »>> ع ##خ # # مخ عنخ ع ظل ف" ع# خ* خخ خذ خخ ## ##خ اذ اخ #8 #8 ظل ل 8 8 الا ىف 1 اا نيا ناس ىنوه و

 ءاف5# سابع نبا نع ريرج نبا هجرخأ ءولؤللا راغص وأ .ه#ذ دوعسم نبا نع يناربطلاو قازرلا دبع :خلإ رمحأ زرخ

 فو ."حارصلا" نم «رهوجلا نم صوصف :زرخلا :رمأ زرتخ (نيلامكلا ريسفت) .ولؤللا ماظع يه :ه5# يلع نع هلو
 :"بئاجعلا ةديرخ" يف لاقو ءرحبلا ف نجلا هيقلي ءروهشملا رمحألا زرخلا :ناجرملاو ءردلا :ؤلؤللا :"نايبلا حور"

 .اهانكرت اضيأ رخأ لاوقأ هيفو ءرجشلاك رحبلا يف تبني ناجرملاو ءسرافو دنهلا رحب يف نوكتي ؤلؤللا
 شامقلا وهو :؛عارش عمج :نيتمضب عرشلاو «هعفر اذإ "هأشنأ" نم نوكي نأ ىلع عرشلا تاعوفرملا يأ :تائشدملا

 يأ تاعونصملا تائشنملا نيعم وأ «ءاملا ىلع تاعوفرملا ئععم. تائشنملا نوكي نأ دعبي الو «ةنيفسلا عفدي يذلا

 ."تاثدحما" :هلوقب حراشلا راشأ يناثلا نعم ىلإو (نايبلا حور) هقلح يأ "هللا هأشنأ" نم نوكي نأ ىلع تاقولحملا

 يف ةعونصم ةثدحم اوك نكل ايفح تناك نإو كلذب فيصوتلا ةدئافو :هثدحأ اذإ :هأشنأ نم :رحبلا يف تاثدحملا

 اهعلق عفر ىلا يهو «تاعوفرملا تائشنملا نأ ريسافتلاو ةغللا يف روهشملاو اذه ءهعقوم نسح ىفخي ال رحبلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عولقملا ةعوفرملا :ليقو ءضعب ىلع اهضعب

 ماركإلا فصوبو «رافكلا بيذعتو قلخلا ءانفإ لالحلا فصوبف ءديعوو دعو هيف :ماركإلاو لالجا وذ

 ف امأو ءبرلل ةفص رجلاب اذوذش ئرقو ءهجولل تعن ةماعلا ةءارق يف عفرلاب "وذ"و .نينموملا ةباثإو مهؤايحإ
 هنأ :يناثلاو «فنأتسم هنأ :امهدحأ ,ناهجو هيف :2ل! هلأسي (يواصلا ةيشاح) .ناتيعبس ناتءارقلاف ةروسلا رخآ

 (لمجلا ةيشاح) .ضرألاو تاوامسلا لهأ نم الوؤسم يأ "ىقبي" هيف لماعلاو "هجو" نم لاح

 (يواضيبلا ريسفت) .ائيش تبسلا موي يضقي ال هللا نإ :دوهيلا لوقل در اذه :لإ وه موي لك
 "نأش"ل فرظ وهو «راهنلا ال تقولا مويلاب دارملا نأ ٍنيعي :خلإ تقو



 نمحرلا ةروس 46 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 لالذإو زازعإو ةتامإو ءايحإ نم لزألا يف هرّذق ام قفو ىلع « ,ملاعلا يف هرهظي رمأ

 22 ناَبْدَكَت اَمُكَبَر ِءآَلاَء ىَأِبَق كلذ ريغو لئاس ءاطعإو عاد ةباجإو مادعإو ءانغإو
 اَمُكَبَر ِءآَلاَء َيَأبَق نجلاو سنإلا /2) ناكَقَتلَآ َهّيَأ مكباسحل دصقنس َرُكَل ْعّرْفَتَس

 ياو راطقا ْنِع اوجر# ًاوذفنف نأ مقتطمسأ نإ سولو نرش 29 ِناَبْذَكُ
 ةوق الو «ةوقب م2 2 نطلُس لإ ودفنت ال زيجعت رمأ أوُدُفنَأَف ضَرألاَو ِتَوَمّسل

 اهبل وه ران نِّم ظاَّوْش امُكَيَلَع ْلَسْرُي (29 ِناَبَذَكَت اَمُكَبَر ٍءآَلاَع َيَأِبَق كلذ ىلع مكل
 ناعنتمت 2: ) ناَرِصَتِنَت الق هيف بحل ال .ناحتد يأ ” ا هعم وأ «ناخدلا نم صلاخلا

 تيسويسبب ربشحملا ىلإ مكقوسي لب كلذ نم
 ساحنلاو اوشا نع روكتذملا يأ

 0 ل ع ا د ل اا : نيكه ةكفالملا لوزنل ةاباوبأ تعرفت

 ادا

 0-0 ها 2 ديب عا 2

 ءامسلا تقشنا اذإف ع

 ىلاعت هتاذ امأو «تاعونصملل عجار ريغتلاف هل نايب "خلإ ءايحإ نم" :هلوقو ءلعف ةفص نأشلاف يأ :خلإ هرهظي رمأ

 (يواصلا ةيشاح) .ريغتي الو ريغي وهف «ريغتلا اهيلع ليحتسيف هتافصو
 امي باجأف ؟"وكل غرفنس" :لاق فيكف «نأش نع نأش هلغشي ال هللا نإ :لاقي امع باوج :مكباسحل دصقنس

 هيلع ليحتسم ئيعملا اذهب وهو ؛لغاوشلا نم غرفتلا ىلع قلطي ءيشلا نم غارفلا :لوقت نأ هحاضيإو ءركذ
 دئنيحو «ةدارإلا رسفملا مالك يث دصقلاب دارملاو ءانه دارملا وهو «هيلع لابقإلاو ءيشلل دصقلا ىلع قلطيو «ىلاعت
 لوقلا ىلع امأو ءاثداح ايزيجنت اقلعت ةدارإلل نأب لوقلا ىلع الإ رهظي ال اذهو ءمكباسح ديرأس :هانعم نوكيف

 ةيشاح) .نيصاعلل ديعوو نيعئاطلل دعو ةيآلا فو «مكبساحأس :لوقي .نأ هل بيسانملا .تاكف ءرهظي الفا هيفنب

 ىيعملا امنإو ءهنم غرفي لغش هل سيل ىلاعت هللاو ءاغارف غرفأ لغشلا نم تغرف 17 :"يبطرقلا" ف لاق (يواصلا

 يأ ؛كل غ رفنأ آذإ :هديدهق ديري نمل لئاقلا لوقك وهف ءديدقو مهل ديعو وهف ؛مكتبساخم و مكتازاحب دضقنس

 (اصلخم لمجلا ةيشاح) .دصقأ

 هيف سفانتي ردق هل ءيش لكو «ءامهردقو امهتنازرلو اتاومأو ءايحأ ضرألا ىلع القث امهنأل ؛نيلقث ايمس :نجلاو سنإلا

 رفعج مامإلا نع يورو «بونذلاب نالقث امهنأل وأ ءقرتعو هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات يإ :ٌد هلوق هنمو ؛لقث وهف
 .ةمايقلا موي اذه مهل لاقي :ليقو «توملا مككر دأ متنك ام ثيح يأ :زيجعت رمأ (نيلامكلا ريسفت) .هدؤ قداصلا



 نمحرلا ةروس ه١  نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 اذإ ' باوحو هان دوعلا فالح ىلع رمجألا «دألاك 2 2: ناَهّدلاك ةرمحم اهلثم يأ

 سن يشأ نع ُّلَعَمُي ال دسؤيق 2: نابذكت اًمُكَيَروآلاَد ٌىايف ؟لوهلا مظعأ امف

 ناجلاو #َنيِعَمْج َمْجَأ ْمِهَتلَعَستَل كبَرَوفإ:رخآ تقو يف نولأسيو «هبنذ نع”

 نكي ,ةلا< ئأبق يسنإلا نعم امهيف سنإلاو «قبجلا نيعمب يتأيس اميفو انه
 ٌدَحْؤُيَف نويعلا ةقرزو هوجولا داوس يأ ٍمُهَبيِس َنوُمرَجُمْلا ُفَرْعُي 2) ِناَبْذَكَت

 امهنم لك ةيصان مضت يأ 2: ناَبَْدَكَن اَمُْكَبَر ِءهَلاَ ئَأبَف | 2 ماَدقألاَو صول

 0 ىلا م هذه :مهل لاقيو «رانلا يف ىقليو ماّدق وأ فلخ نم هيمدق
 ةراوخلاا ديدش َنوُمرِجُملا

 اَمُكيَر لاَ يأ ضاق"ك صوقنم وهو «رانلا رح نم اوثاغتسا اذإ هنوقسي

 ,باسحلل هيدي نيب همايق .ِهبَرَماَقَم مهعومجم وأ امهنم لكل يأَفاَح ْنَمِلَو (ج) ِناَبْذَكَت

 ع
 ذآ * ناج اللَو

 0 ! م

 س < ساهر 0 "خف ل ا - ١

 كرا ٍِناَء راح ءام ميمح نيبو ابيب كوعسي نوفوطي يي)
1 

 (كرادملا ريسفت) .رمحألا درولا نولك تراصف يأ ؛ىفخي ال امك رهظأ يهو ءاهلثم ةرمحم :هريغ ةرابع :ةرمحم اهلثم يأ
 ؛نالوق ناهدلا يفو "تناك" مسا نم الاح نوكي نأو «"ةدرو"ل اتعن نوكي نأو ءايناث اربح نوكي نأ زوجي :ناهدلاك

 (/.:جرراعملا) «(ٍلْهُمْلاَك ءامسسلا نكت مْادَي#» :هلوق يعم يف وهو ,حامرو حمرو ؛طارقو طرق :وحن نهد عمج هنأ :امهدحأ
 .مدألا وأ :هريغ لاقو «مادإلا وأ مارخلاك هب نهدي امل مسا :يرشخمزلا لاقف «درفم مسا هنأ :ئاثلاو ءتيزلا يدرد وهو

 .كاحضلاو دهاجب لاق امك ؛نهد عمج وهو «تيزلا نهدك :هريغ لاقو :رمحألا ميدألاك (لمجلا ةيشاح)
 هلوقك (97-41 :رجحلا) هَنوُلَمْعَي اوُناَك اَّمَع َنيِعَمْجَأ ُْمتلْأْسَتَل َكَبَرَوَفإ :ىلاعت هلوقو ءهضقاني الف :رخآ تقو يف

 .رخآ يف نولأست الو «نطاوم هيفو ؛ليوط موي كلذ نإف (؟ 4:تافاصلا) 4َنوُنوومُْهَنِإ ب هوُفِقَوظ :ىلاعت
 الف ذئيحو ءيجنزو جنزك ءايلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي ءسنج مسا امهنم لك سنإلاو ناحلا :انه ناجلاو
 عقي امنإ لاؤسلا نأ ركذ ام ىلع هل لماحلا ناكو ءحيحص امههلاحب سنجلا ءاقبإ لب ءحراشلا هركذ ام ىلإ ةجاح

 (يحركلا ريسفت) .ينأي اميف لاقي اذكو ؛دارفألل
 ."نابذكت امكبر ءالآ يأبف" :هلوق لبق هذه ركذ ىلوألا ناك :خلإ مضت يأ .نويعلا ةرضح :ةقرزلا :نويعلا ةقرزو

 (لمجلا ةيشاح) .نأ وهف يضقي يضقك - أي نأ :لاقي «ضاقك :صوقنم وهو



 نمحرلا ةروس هو نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 .لصألا ىلع "تاوذ" ةينثت آَناَوَذ 9 ناَّبْذَكَت ايكو كلا ّىأِبَق هت تال هتيصعم كرتف

 اًمبيِف 6 :) ناَبْذُكَت اَمُكيَر الا ّىَأبف "للطاك نئف عمج ناضغأ م2: ناّئفأ ءات اهمالو
 ص

 لك وأ ايندلا يف ٍةَهكَف لك نب امي © با ا » ناّيرجت ِناَنِيَع
 سابع نيا وَ يور اذك

 ولح لظنحلاك ايندلا يف امهنم ٌرملاو «ءسبايو بطر :ناعون 2: ناَجَوَر هب هكفتي ام
 شرف قع نومعنتي يأ فودذحم هلماع لاح َنيكَبم 2 ) ِناَبَدَكت اَمُكَبَر آلا يأ

 لا َىَجَو سدنسلا نم رئاهظلاو ءنشحو جابيدلا نم ظلغ ام ٍقَربَعْسِإ ْنِم اَهياَطَب
 .عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا هلاني بيرق 2: ٍناَد امهر

 نيفئاحخ لكل ىعملاو «نيقيرفلل باطخلا نإف ؛عيزوتلا قيرط ىلع حلا فئاخلل ةنجو «يسنإلا فئاحلل ةنج :ناتنج
 اك باثي ةنج وأ «يصاعملا ع قرأ و تاعاطلا لعفل ةنج وأ وأ هلمعل يرعخأو هتديقعل ؛ةنج داو لكل وأ امكنم

 لكل يأ :"بيطخلا" يف لاقو (نايبلا حور) .دعب ثم ءاج ام اذكو «ةينامسجو ةيناحور وأ «هيلع اهي لضفتي ىرخأو

 ةنحجج و هبر فوخب ةنحجج :يدمرتلا ىلع نب دمحم لاقو (ميعنلا ةنجو ندع ةنج 8 لاق .ةدح ىلع ناتنج فئاخ

 ضئارفلا ءادأ دعب هبر ماقم فاح نم :ثثذ سابع نبا لاقو ؛هتوهش كرتب

 "وذ" ةثنؤم األ ؛ءاي ماللاو ءواو نيعلاف "ةيوذ" اهلصأ نإف ؛لصألا ىلإ درلا ناتغل "تاذ" ةينثت ف يأ :لصألا ىلع

 وهو «نيتحتفب ننف عمج :نانفأ .لوألا ىلإ حراشلا راشأف (بيطخلا ريسفت) .اتاذ :لاقيف ,ظفللا ىلع ةينثتلا :ةيناثلاو
 ةلمتشم اهوك نع ةيانك نوكت نأ لمتحيو «هتقيقح ىلع نوكي نأ كلذ لمتخحي «لالطأو للط ك ليوطلا نصغلا

 اهنم رملاو «بيرغ فنصو مكدنع فورعم فنص وأ «سبايو بطر :ناعون (نيلامكلا ريسفت) .معنلا عاونأ ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .ولح لظنحلاك ايندلا يف
 هنأ الإ لظنحلا ىح ةنحلا يف يهو الإ ةرم الو ةولح ايندلا يف ام :افثُد سابع نبا نع :خلإ ايندلا يف امهنم رملاو
 موقزك تائيسلا ةرارم نم قولخملا رملا اهيف دجوي الف «تاعاطلا ةوالح نم قلخ ةنجلا يف ام نأل ؛كلذو ءولح
 ىععم يف هنإف ؛"فاخ" نم لاح :ليقو ,نيثكتم نومعنتي يأ :فوذحم هلماع لاح (نايبلا حور) .هوحنو منهج
 (نيلامكلا ريسفت) .نيفئاخلل حدملا ىلع بوصنم :ليقو «هيف ام هيفو ؛عمجلا

 .جابيدلا نم قر ام وه :سدنسلا (نيلامكلا ريسفت) .سلاحلا يلت :ةراهظلاو ءضرألا يلت يلا يهو «ةناطب عمج :اهنئاطب

 .ضوبقملا عم. ضبقلاك «لوعفم ىعم. لعف ”نيج"و .رمثلا نم ىجي ام :ةروصقم ىج ءرمثلا فطق :حتفلاب نج :ىنجو
 - ضيقلاك لوغفم نعم لغف "نج"و هلذلعإ ةزعأف ةراغ لكم. "وئام" هليغآ 'ناد"و ربحو أدتبم :ناد نيتنجلا ىنجو



 روصقلاو يللالعلا نم هيلع اتلمتشا امو نيتنجلا يف ّنيِف /29 ناَبْذَكَت اَمُكَبَر ِءآَلاَع أب

 :نهضتفي َنبِْمطَي نأ ّنحجباو سنإلا نم نيثكتملا «َنهجاوزأ ىلع نّعلاٍفِرَطلآ ُتَررَف
 الا أف 29 ٌّناَج اَلَو ْرُهَلَبَف نإ تاشنملا ايندلا ءاسن نم وأ روحلا نم نهو

 ءاَلاَع ىَأبَق اضايب ؤلؤللا يأ 2: ُناَجَرَمْلآَو ءافص ُتوُقاَيْلآ ندا ج ) ِنابَْذَكَت اَمُكَيَر

 .ميعنلاب 2) ُنسَسَحِإلآ اّلِإ ةعاطلاب نَسخإلآ ءآَرَج ام لَه 2 ِناّبَذَكت اَمُكَيَر

 نمجرلا ةروس + نورشعلاو عباسلا ءزجلا

1 1 

 نإو امئاق ءاش نإ هللا يلو اهينتجي ىح ةرحشلا وندت :ام# سابع نبا لاق (نيمسلا ريسفت) .ضوبقملا نعمب -
 ةنح ةفلاخم ةرخالا ةنج :يزارلا لاقو .كوش الو دعب هدي دري ال :ةداتق لاقو ءاعجحطضم ءاش نإو ادعاق ءاش

 ةنجلا يفو ءيكتملا ناسنإلا نع ةديعب ءايندلا يف رجشلا سوؤر ىلع ةرمثلا نأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث نم ايندلا

 هنم وندت ةرخآلا فو ءاهيلإ كرحتيو ةرمثلا ىلإ ىعسي ايندلا يف ناسنإلا نأ :اهيناثو «هيلإ ىلدتت ةرمثلاو عئكتي
 هيلإ وندت اهلك ةنجلا رامثو ءاهريغ نع دعب ةرحش ةرمث نم برق اذإ ايندلا يف ناسنإلا نأ :اهثلاثو هيلع رودتو
 (لمجلا ةيشاح) .دحاو ناكمو ءدحاو تقو يف

 (يواصلا ةيشاح) ؟ئثم عجرملا نأ عم عمجلا ريمضب ىتأ فيك :هلصاح ردقم لاؤس نع باوج :نيتنجلا يف
 ."ناهربلا" يف اذك ءاهقوف امو رادلا نم ةيناثلا ةقبطلا يف ةفرغلا :رسكلاب ةيلع عمج :ىيلالعلا نم

 كلعج يذلا هلل دمحلاف ؛كنم نسحأ ةئخلا يف ىرأ ام يبر ةزعو :اهجورزل لوقت :ديز نبا لاق :فرطلا تارصاق

 هبوصنمل لعافلا مسا ةفاضإ نم "فرطلا تارصاق"و :"نيمسلا" يفو (بيطخلا ريسفت) .كتجوز ٍئلعجو ءيجوز
 فهريرقت مدقت امك ,ءنهجاوزأ ىلع يأ «هب ملعلل ؛رصقلا قلعتم فذحو ءاذك ىلع هفرط رصق :لاقي ذإ ؛افيفخت

 (لمجلا ةيشاح) .نهريغ ىلإ مهفرط زواجتي ال نهجاوزأ نإ يأ نهيلع نهريغ فرط تارصاق :ىيعملا :ليقو
 .اهعماج اضيأو ءاهضتفا :لجرلا اهثمط :"بيطخلا" فو «ةراكبلا ةلازإ هنم دارملاو .قيرفتلاو رسكلا :ضف :نهضتفي
 (لمجلا ةيشاح) .ايندلا ءاسن نم :يبعشلاو «ةنحلا نم نقلخ- نإ :لتاقم لاقف هيف فلتخا «ايندلا ءاسن نم وأ :روحلا نم

 نجلا نأ ىلع ليلد هيف :جاجزلا لاق :ناج الو (نايبلا حور) .ةدالولا طسوت ريغب ءادتبا تاقولخملا يأ :تآنئشنملا

 (نيلامكلا ريسفت) .سنإلا ىشغي امك ىشغي
 (بيطخلا ريسفت) .اضايب هدشأو ءؤلؤللا راغص :ناحرملاو «هيف رثؤت ال رانلا نإ :لاقي ءسيفن رهوج :ترقايلا
 عرج نم تيوقايلاب ةيعتلاف يأ :ءافص .ارارم ليصفتلاب اقباس تركذ امه رخآلاو ,نيلئاقلا لاوقأ دحأ اذه

 (يواصلا ةيشاح) .ةرمحلاب برشملا ضايبلا ةنحلا لهأ نول نأ هاضتقم :لاقي الف «ةرمحلا ثيح نم ال ءافصلا

 ةأرملا نإ :لاق هنأ هي يبلا نع يور «ضيبألا انه هب دارملاو ءضيبألاو رمحألا ىلع قلطي ناجرملاف يأ :اضايب ؤولؤللا
 (يواصلا ةيشاح) .اهنم ىري نيح «ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس ضايب ىري ةنحلا لهأ ءاسن نم



 نمل اضيأ 3ك اًنْنَج نيتروكذملا نيتتحلا يأ اَمِموُد نِمَو 2 نابدكت امكتَر ,الا أبن

 ةذش نم ناوادوس -2+ ناَئّماَهَدُم 29 ناَبْذكت اَمُكَبَر ٍءآَلاَج ئأبق هبر ماقم فاح

 ءاملاب ناتراوف 2 * ناَتَحاَضَت ناَئيَع امييف 2 8 ناَبْدَكَت اق ءالا بف امُترضح

 ف 5-2 3 انف 5: نمو لخَو ةهكف ايف 2 0 ) ناّبَدَكَت اَمُكَبَر ِءآَلاَ ىف ناعطقني ال

 2 ناَبْذَكَت اَمُكَبَر ٍءآَلاَع َأبَق اهريغ نم
 رع اذ

 "امنه انهو :ةححخسن و

 اهضايبو نويعلا داوس تاديدش 5 2 ياعم مكي ءالاَ ءأبق اهوجو 29 ناَسِح
 .رودتاب ةيببشا روعضقلا ىلإ ةقاضم فرم رك. نعج - 7مل ىف تاروتسم تر 8

 ايخلا نبم لاح

 نوكي نأ لمتخيو ؛نييلوألل ناترياغم نايرحأ ناتنع يأ :"ريغ" نيععب "نود" نوكي نأ لفتخحي ؛نايرخأ :ناتنج

 «نيقباسلل بهذ نم ناتنح :هقفو يرعشألا ىسوم يعقأ لاق «نايرخأ ناتنج لضفلاو ةجردلا ْق امفود نمو :نيعملا

 ؛ةمثدلا :"يرهزألا بيده" ُِق ءامقرضح ةدش نم :كناوادوس (نيلامكلا ريسفت) . نيعباتلل ةضف نم لاتنجو

 (نيلامكلا ريسسفت) .تدتشا اذإ :ةرضنخلا تدوسا :لاقيو ءاقرضح ةدشل ؛ةماهدم :ليقو .داوسلا

 ةكئالملا ىلع ليئربج فطع امك :ليضفتلاو صيصختلل ؛امههركذ داعأ امنإو ءروهمجلا دنع ةهكافلا نم يأ :اهنم امث

 ؛لل ةفينح وبأ لاق هبو ءاهريغ نه :ليقو (94:ةرقبلا) هكَليِرْبَجَو ِهِلُْسُرَو هتكئالَمَو ِهَلِ اَودَع ناك ْنَمإم :ىلاعت هلوق يف
 (نيلامكلا ريسفت) .هكفتلل اصلخي ملف :ءءاودو ةهكاف نامرلاو «ءءاذغو ةهكاف ةرمثلا نألو «ةرياغملا يضتقي فطعلا نأل

 فلح اذإ :كي ةفينح وبأ لاق اذهو :ةهكافلا نم سيل يأ "اهريغ نم ليقو" :هلوقو «ةهكافلا نم يأ :اهنم امه

 ."بيطخلا" نم «ثنحي مل انامر وأ ابطر لكأف ءةهكافلا لكأي ال

 ؛ةرش ىرخأو «ةريخ ةأرما :لاقي «نيعلا نوكسب ةلعف نزوب ةريخ عمج هنأ :امهدحأ .ءناهجو هيف :2إ تاريخ

 (لمجلا ةيشاح) .ءايلا ديدشتب "تارّيع" ةءارق كلذ لع لديو «ديدشتلاب ةريخخ نم ففخملا «ةريخ عمج هنأ :يناثلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .جرخت ال ةروتسم ةردخم تناك اذإ :ةروصقو ةروصقم ةأرما :لاقي :مايخلا يف تاروتسم
 ءامسلا يف اهوط ةفوحم ةرد :ةميخلا" :اعوفرم هو ىسوم يبأ نع ناخيشلا هاور ام هيلع لدي :فوجم رد نم

 (نيلامكلا ريسفت) ."نورحآلا مهاري ال ؛ءلهأ نينمؤملل اهنم ةيواز لك ف ءاليم نوتس

 مايخلا كلت يأ "ةهيبش" :هلوقو ءروصقلا لخاد يف ةميخلاف ءاهلخاد يف اهنأ اهيلإ اهتفاضإ ئععم :روصقلا ىلإ ةفاضم
 (لمجلا ةيشاح) .تويبلا يف ذختي يذلا رتسلا وهو ءردح عمج رودخلاو ؛رودخلاب ةهيبش



 ةعقاولا ةروس ؛ةهه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 فب لَو نهحاوزأ لبق ْةْهَلْبَق نإ ٌنيعِمَطَي ثل © ناَبذكت اَمُكَبَر آلا .ىأبف

 ِفَرفَر ىلَع مدقت امك هبارعإو ؛نهحاوزأ يأ َنيِيكَتُم 72: ناَّبَذَكَن اَبُكَبَر ٍءآَلاَء بف

 سفانط يأ ةيرقبع عمج - -: ٍناَسِح ىرَقَبَعَو دئاسو وأ طسب يأ «ةفرفر عمج ٍرْضْخ
 ,مّدقت :> ماركا و لذخلا ىذ كلَ مآ كربت ِناَبَدَكت م ا ىأبق

 .كناز "مسا" ظفلو

 وأ عبس وأ تس يهو 4َنيِلَرَألاَنِم ةلُثطو 4 ٍثيِدَحْلا اذَهِبفَأل الإ ةيكم ةعقاولا ةروس

2 --- 
 2 دئعق

 هوعو ةوووووو عفاف فأفف هفق وفاق فم فف هع هوسعسعم ههفيسم هيععم عع وعومم فهل ةَحَقاَوْلا ِتَعَفَو اَذِإ
 تيجو

 وو

 .ةدخملا : رسسكلاب ةداسو عمج :دئاسو .نومعنتي يأ فودحم هلماع لاح هنأ يأ ع هبارعإ

 هل يذلا طاسبلا :ءافلا حتفو ءاطلا رسكبو ءاهمضبو ءافلاو ءاطلا رسكب يهو ءسفنط عمج سفانط يأ :ةيرقبع عمج

 يرقبع :يرشخمزلا لاق ءاهريغو شرفلا نم بيرغ بيجع لك :لصألا يف يرقبعلاو ؛"ةياهنلا" يف اذك ؛قيقر لمح
 (نيلامكلا ريسفت) .بيجع ءيش لك هيلإ نوبسنيف «نجلا دلب هنأ برعلا معز «رقبع ىلإ بوسنم

 :قبس اميف هترابعو ؛.هحرش مدقت يأ :مدقت .طاسبلاو بوثلا بده «قيقر لمح هل طاسب يهو :سفانط
 عم. مسالا :ليقو ءدئاز "مسا" ظفلو ؛مهيلع همعنأب نينمؤملل ماركإلاو لالجلا وذ هتاذ كبر هجحو ىقبيو

 يف ميظعتلاو هيزنتلا فاصوأ نأل يأ :دئاز مسا ظفلو (لمجلا ةيشاح) .اهفوصوم ىلع ةمالع اهنأل ؛ةفصلا
 ميظعتلا يف غلبأ هتدايز مدعف «ةقيقح ميظعتلاو هيزنتلا اهل دنسي هتافصو هللا ءامسأ :لاقي دقو ءىمسملل ةقيقحلا

 (يواصلا ةيشاح) .هيزنتلاو
 ام ثيح نم "سيل" اهيف لماعلاو ءطرشلا نعم اهيف سيل ضحم فرظ امهنأ :اهدحأ ؛هجوأ "اذإ" يف :لإ تعقو اذإ

 .اردقم "ركذا" اهيف لماعلا نأ :يناثلاو .تعقو اذإ اهعوقوب بيذكتلا يفتني :ليق ةتأك ؛يفنلا ئئعم نم اهيف

 ةيطرش اهنأ :عبارلاو .اهيف لماعلا وهو ءتيكو تيك ناك تعقو اذإ يأ ءردقم امباوجو ةيطرش اهأ :ثلاثلاو
 - ؛"تعقو" اهيف لماعلاو :يكم لاق ءايكم كلذ يف عبتو ءخيشلا رايتخا وهو ءاهيليو اهدعب يذلا لعفلا اهيف لماعلاو



 ةعقاولا ةروس 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ايندلا يف اهتفن امك اهيفنت نأب بذكت سفن 7: ٌةَبِذاَك اَءَعفَوِل نيل ةمايقلا تماق

 مهلوحدب نيرخآ عفرلو رانلا مهوخدب ماوقأ ضفخل ةرهظم يه 2: ٌهَعِفاَر ةضفاخ

 تيه قر اشي ٌلاَّبِجْلا ٍتسُبَو ةديدش ةكرح تكرح اجر ضَرَألا تجر اذ ةنحلا

 ةمايقلا يف َميكَو ىلوألا نم لدب ةيناثلا "اذإ"و ءارشتنم تو اَنَبُْم ارابغ ءاَبَه َتَناَكَف
 عا
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 ةءالث افانصأ اًجاَوزأ

 ؛لعفأ لعفت ام :كلوق ف طرشلل نيتللا "نم"و "ام" ف لمعي امك ءاهدعب يذلا لعفلا اهيف لمعف اب ىزاجي دق اهنأل -

 .اررحم هيف لوقلا ىضم دقو «فرصتت اُهإ :انلوق ىلع اذهو ءاه ربح ”كايصصبو اذإ"و أدتبم اه : سماخلا .مركأ مركت نمو

 ؛"تجر"ل فرظ اهأ :عباسلا .تعفرو تضفح تعقو اذإ يأ «ءاقبلا وبأ هلاق ,"ةعفار ةضفاح" ل فرظ اهكأ :سداسلا

 يأ "ةنميملا باحصأف" :هلوق هيلع لد ام اهيف لماعلا نأ :نماثلا .اهل ريركت وأ ىلوألا نم لدب امإ اذه ىلع ةيناثلا "اذإ"و

 (لمجلا ةيشاح) ."ةنميملا باحصأف" :هلوق طرشلا باوج نأ :عساتلا .اهيف سانلا لاوحأ تناب تعقو اذإ

 ءاهعوقو نم دب ال ىلا ةعقاولا تعقو اذإ :ليق هنأكف «ةلاحم ال عقت اهنأل ؛عوقولاب تفصو امنإو :ةمايقلا تماق

 ىلع "يف" نعمه. ماللاو ءمدقم اهربخ "اهتعقول"و ؛"سيل" مسا :لإ ةبذاك (نيلامكلا ريسفت) .هلوزن :رمألا عوقوو

 (لمجلا ةيشاح) ."باهشلا" هيلإ راشأ امك ءاهعوقو تقو يف دجوت ةبذاك سيل يأ فاضملا ريدقت
 ىععم. ةيفاعلاك اردصم سيل «هثينأتل ؛ةردقم "سفن" ةفص لعاف مسا "ةبذاك" نأ ىلإ ريشي :خلإ بذكت سفن

 ك-نع نوكي يأ عملا :ليقو ءردان لعافلا ةنز ىلع ردصملا ءيحب نأ ؛يرشخم زلا هز وحج نه «بيذكتلا وأ يّدكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .تيقوتلل اذه ىلع ماللاف «ةقداص ذئنيح سفن لك نإف ؛ةبذاك سفن اهتعقو

 (نايبلا حور) .ةبذكم ةبذاك ايندلا يف سوفنلا رثكأو :ةقدصم ةقداص ةنمؤم ذئكتيح سفن لك نأل :ايندلا يف اهتفن امك

 [(لمجلا ةيشاح) .امهراهظإ انه امهانعم عفرلاو ضفخلا نأو .فوذحم أدتبم ربح "ةضفاح" يأ] :للإ ةرهظم يه

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلامعأب هّللا ملع ف كلذ لبق نيعوفرم نيضفخنم موكل ؛راهظإلاب لد ام يأ

 (نيلامكلا ريسعت) ,كرحتلاو كيرحتلا :"سوماقلا" و .ةيالا هذه هنمه ف عةديدشلا ةكرحلا :ج رلا : ةيايبلا" ِِق :تأ رح

 + ةيافنلا' يفو ؛عباصألاب رسكلاو قدلا :وه تلا :"سوماقلا" 32 «ثترسكو تتفقد يأ تف : لابجلا تسبو

 (نيلاسكلا ريسفت) :لابجلا تريسو :هلوقك ءاهقاس ادإ :منغلا عب نسم كف وو سحب رسفي دقو ءمطحلا : وه وعسسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .عزانتلا ىلع "ةعفار ةضفاخ" ل فرظ :ليقو «"تعقو اذإ' نم لدب ”تحر اذإ' يأ :ةيناثلا اذإو

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا ف فنصو «ةنجلا يف نافنص :ةثالث افانصأ يأ :افانضأ



 كفاولا روس ؛ةا/ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 2 ةَتَمْيَمْلا بكصأ م ةربخ ًأدتبم ؛مهفاعأب مهبتك نوتؤي نيذلا مهو ِةََمِي 1 تلو

 هيانك مهتم 1 5 نأب «لامشلا د هوب ةنجلا ١ 0 ملم

 تدمج ىف ( 0 ١ َنوُبَرَعُمْلا كِل ربخلاو قع ميظعتل يال 2 ه َنوقبدَصلا ًأدترم ءايبنألا

 2 َنيرِجالا َنِم ليِلَقَو ةيض ةيضاملا ممألا نم ةعامج يأ ءأدتبم 2 نيلوألا َنْم دلت 6 2 رميعتلا

 ل طري عةمألا هذهو ةيضاملا مألا نم نوقباسلا مهو 5 دمحم نأ نم

 .كلذ دعب مهليصفت يتأيسو «لامجإلا ليبس ىلع ةثالثلا جاوزألا لاوحأ ركذ يف عورش :ةنميملا باحصأف
 مفوك عم مهرخأ :خإ نوقباسلاو (نيلامكلا ريسفت) .أدتبملا ربخ ةيماهفتسالا ةلمحلا ٍنيعي :2 ! باحصأ ام ةربخ
 (يواصلا ةيشاح) .هللا ةمحر نم اوطنقي الثل ؛نيميلا لهأ مدقو ؛مهلامعأب اوبجعي الثل ؛ةثالثلا ماسقألا ىلعأ
 يرعش" ليبق نم ربخلا وه :ليقو :ديكأت .ةثالثلا جاوزألا نم ثلاثلا مسقلا مه :خإ نوقباسلا نوقباسلاو

 (نيلامكلا ريمسفت) .تانجلا ىلإ نوقباسلا تاريخلا ىلإ نوقباسلا :هريدقت وأ 2"يرعش
 .كنلوأل ارب لعجي دقو :ًادتبم (نيلامكلا ريسفت) .منغلا ةعامج :حتفلاب ةلثلاو ءسانلا نم ةعامجلا :مضلاب :2! ةلث

 يبأ نع دمحأ هجرخأ ام كلذل دهشيو نع لتاقمو ءاطع نع يور اذك :ةيضاملا ممألا ن « ف 0 ريسفت)

 نبالو ؛"نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم ةلث" تلزنف لو يبلا باحصأ ىلع كلذ قش تلزن امل امنأ :هد#و ةريره

 رخآ كسمأف !انم ليلقو نيلوألا نم ةلث هللا لوسر اي :ءؤ. رمغ لاق تلزن امل اهنأ :ءقذ رباح نع هيودرم

 نأ ىلإ ةعامج تبهذو .ةلث ئمأو «ةلث انيلإ مدآ نم 25 يبلا لاقف «"نيرخآلا نم ةلث" تلزن مث ةنس ةروسلا

 ريبج نب ديعس قيرط نم يوغبلا دنسأ ام هل دهشيو ,#1ج, ءاطعو دهاحجم لوق وهو «ةمألا هذه نم اعيمج نيتلثلا
 (نيلامكلا ريسفت) .لوألا وه دمتعملا نكل ءتيمأ نم اعيمج :ٌهُو يبلا لاق ءارض سابع نبا نع
 مفوبلغي يأ ئمألا رئاس نورثكي مأ نإ :الكلع هلوق هفلاخي الف «ةمألا هذهو ةيضاملا ممألا نم :نوقباسلا مهو

 لثم «؛كئلوأ يعبات نم ءالؤه يعبات ةيرثكأ عنمت ال «ةمألا هذه يقباس نم ةفلاسلا ممألا يقباس ةيرثكأ نإف ؛ةرثكلاب

 فالآ ةثالث مهوعباتو افلأ ةمألا هذه اوقباس نوكيو ؛فالآ ةثالث عومجن اف ءافلأ مهوعباتو نيفلأ مهوقباس نوكي نأ

 ليوأتلا اذه نكل ؛"نايبلا حور" يف امك «لوألا عومجملا نم رثكأ عومجملا اذهو .اضرف فالآ ةعبرأ عومجماف

 نيلوألا نأ :اعوفرم يور دق معن «نيعباتلاو نيقباسلل لماش قلطم "نيرخآلا نم ليلق" ظفل نأل ؛صنلا فالخ
 9 ."مولعلا رحب" يف امك راتخملا وهو ؛مهورخأتمو ةمألا هذه ومدقتم اضيأ انه نيرخآلاو



 ةعقاولا ةروس 4م تووشعلاو عياسلا ءرخجا

 نالاح 2: َلَِقَتُم انّيََع َنيِيكَتُم رهاوجلاو بهذلا نابضقب ةجوسنم 2 ٍةَتوْصَوم
 201 نومرهي ال دالوألا لكش ىلع » نودع اد مهلَع فوط ربخلا يف ريمضلا نم
 رمح يأ 2 ِنيِعَم نِّم رمخلا برش ءانإ سأكو ميطارخو ىرغع اه َقيِراَبََو اه ىرغ ال حادقأ

 اهرسكو ءازلا حتفب 2: َنوفزنُي الو اَنَع َنوُع َّدَصُي ال ادبأ عطقني ال عبنم نم ةيراج
 فالخب «لقع باهذ الو آو جاف اهنم ممل لصحي ال يأ فزنأو براشلا فزن نم

 عاتمتسالل مهو () َنوُهَبْشَي امم ِرْتَط محو :2) توُرَيَخَتَي اّمِم ٍةَهكفَو ايندلا رمح
 ا وكما «نويعلا ماححض 2: نِيِع اهضايبو نويعلا داوس تاديدش ءاسن َروُح

 هلوق نمو «ةنميملا باحصأ "نيلوألا نم ةلث" :ىلاعت هلوق نم داري نأ نكميو «نيعباتلاو ةباحصلا لثم سو -ٍ

 .باوصلاب ملعأ هللا و «نوقباسلا "نيرعغآلا نم ليلق" :

 ديرج :بيضق عيمج :بهذلا نابضقب (نيلامكلا ريسفت) .جسنلا قلطمل انهه ريعتساف «عردلا جسن :نضولا :ةنوضوم
 نم ةلخادتم الاح يناثلا نوكي نأ لمتحيو «نيلباقتم نيثكتم اهيلع اورقتسا يأ «ربخلا يف ريمضلا نم نالاح ؛لخنلا
 ؛نيعلا روحلاك ءادتبا ةنحلا يف نوقولخم مهف يأ :دالوألا لكش ىلع (نيلامكلا ريسفت) ."نيتكتم' ف ريمضلا
 ,حيحصلا وه اذهو ءرسفملا هدافأ امك ءدالوألا لكش ىلع مهفوكل ؛ادالوأ اوم امنإو ءايندلا دالوأ نم اوسيل
 ةقلخلاو ةدايسلا يف مهئابآب نوقحلي مهفأ مهنع ربخأ هللا نأب در و ءاراغص اوتام نيذلا نينمؤملا دالوأ مه :ليقو

 .كلذ ريغ :ليقو «رافكلا دالوأ راغص مه :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ماع نباو ريثك نباو عفانو ورمع يبأل درحبلا نم لوهحملا ةنزب اذه ىلع وهف :ءازلا حتفب
 ,ركسلاب هلقع بهذ اذإ :براشلا فزن نم (نيلامكلا ريسفت) .ةفوكلا لهأل لاعفإلا نم مولعملا ةنزب :اهرسكو

 مهل لصحي ال :لاق ثيح رسفملا ليم كلذ ىلإو ؛لقعلا باهذ :دحاو نعم امه :ليقو «هبارش يئف اذإ :فزنأو
 نعم حراشلا رسف نيعي ءبترم رشنو فل هيف :2! لصحي ال يأ (نيلامكلا ريسفت) .لقع باهذ الو عادص اهنم
 .روكذملا بيترت ىلع ءلقع باهذ الو عادص اهنم مه لصحي ال يأ :هلوقب "نوفزني الو نوعدصي ال'
 فطع هنأ ءاهدحأ :هجوأ هيفو "نيغ روح رج ةءارق ف" :هلوقو "محل" :هلوقب هردق «فوذحم هريخ ًأدتبم :نيع روح

 فوطعم هنأ :ئاثلا ءيرشخمزلا هلاق ءنيع روحو محل ةهكافو «ميعنلا تانج يف مه :ليق هنأك "ميعنلا تانج" ىلع

 ءيرشخمزلا هلاق ءروحبو اذكبو باوكأب اهيف نومعنتي هانعم ذإ ؛!"فوطي" :هلوق ف زوجتب كلذو «"باوكأب" ىلع
 (لمجلا ةيشاح) .مهل ةذل هيف نإف ءاضيأ روحلاب مهيلع نوفوطي نادلولا نأو «ةقيقح هيلع فوطعم هنأ :ثلاثلا



 ةعقاولا ةروس 5 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 روح" رجب ةءارق فو رابطك ليج سرر ميلاد اهمض لدب هع ترسك

 يلعو ةزمحل

 اديك

 ىف © ِنِعَمْلا بفصأ آم نِيَيْلا ثضحأو هن وعمسي يف ؛"اليق" نم لدب هه نينا

 و لمحلاب 2 وضم زوملا رجش ٍحلَطَو ةيف كوش ال 0 » دوضنحم قبنلا رجش ٍردس

 (89 قريثك ٍةَهكفَو امئاد راح 2 ٍبوُكَسَم ءاَمَو .مئاذ م2: ٍدوُدَمَم ٍِلِظَو هالعأ ىلإ هلفسأ

 ما .ررسلا ىلع () ٍةَعوُفْرَم شْرْفَو نمشب (2) ٍةَعوُتمت اَلَو نمز يف ٍةَعوطَقَم ١
 ."لمجلا" نم ؛ءافلا مضب "لعف" ىلع عمجي كلذ ناك امو «ءارمح نزوب ءانيع درفملا نأل ؛اهقح وه يذلا :اهمض لدب

 (نيلامكلا ريسفت) .روح ةعحاضمو تانج يف مه يأ فاضم ريدقتب "تانج" ىلع فطع وه يأ :نيع روح رجب

 (نيلامكلا ريسفت) .مثآ :هل لاقي ال يأ «مثإلا ىلإ ةبسن ال :ليقو زكا يل مقوي ام يأ :مثؤي ام
 نوعمسي ال يأ ,"اليق" نم لدب هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف "امالس امالس" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خلإ اليق نم ليفت

 امالس اولوقي نأ الإ يأ "اليق" سفنب بوصنم هنأ :ثلاثلا ؛"اليق"ل تعن هنأ :يفاثلا ءامالس امالس الإ اهيف

 اليق الإ هريدقت ,"اليق'ب يكحم لعفلا كلذ ءردقم لعفب ابوصنم نوكي نأ :عبارلا ءجاجزلا لوق وهو ءامالس

 ةرثك نم هناصغأ نئثم هانعم :ليقو ؛هعطق اذإ كوشلا دضخ نم يأ :هيف كوش ال (لمجلا ةيشاح) .امالس اوملس

 هلو «ناليغ مأ وه :ليقو ءفورعم ميملا حتفب :زوملا رجش (نيلامكلا ريسفت) .هانث اذإ نصغلا دضحخ نم ؛هلمح

 (نيلامكلا ريسفت) .ةحئارلا بيط راونأ

 يف نإ :ثيدحلا يفو ءصلختي ال طسبنم وأ يأ :مئاد .ضعب قوف هضعب دوضنم يأ ضعبب ضعبلا مض :دضنلا :دوضنم
 نمشب الإ اهيلإ لصوتي ال ايندلا رامثك :نمشب ةعونمم الو .يراخبلا هاور «ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ارجش ةنحلا
 ضعب قوف اهضعب نوكي ةعوفرم وأ :ل! ةعوفرم (نيلامكلا ريسفت) .اهذحأ دارأ دحأ نم عنمت ال .ريفط سابع نبا نعو
 امهنيب ام ةريسمو ءضرألاو ءامسلا نيب امك اهعافترا :يئاسنلاو يذمرتلا دنع ثيدح يفو ءردقلا ةعيفر وأ

 برعلاو ؛ررسلا ىلع تاعوفرم ايندلا ءاسن ىلع لضفلا وأ ؛لامجلاب نعفر ءاسنلا شرفلا :ليقو ؛ماع ةئامسم

 (نيلامكلا ريسفت) يءاَشْنإ َنُهاَنأَسْن نإ :هلوق هيلع لديو ءاسابلو اشارف ةأرملا يمسي



 ةعقاولا ةروس 45٠ نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 ؛ىراذع 2: راكَيأ يد ةدالو ريغ نم نيعلا روحلا يأ 2 ءآَشنِإ ّنُهتَأَشْحَأ انِإ

 عمج ااركسو ءارلا مضب اَْرَع عجو الو «ىراذع نهودجو ْنهحاوزأ نهاتأ املك

 ُ تايوتسم يأ برت عج مج ّباَرَنَأ هل اقشع ؛اهجوز ىلإ ةببحتملا يهو ءبورَع

 تري هلل مهو «ةمالح" وأ "نهاناشلا“ ةلص جي نييلأ بحس نسل
 نيميلا باحصأ يأ

 ا حي علا #8 يمض 12 ا فا سا ىف رو لا يه ام دك < “68#
 مومس ىف 20 ٍلاَّمِشلا بح ا ام ٍلاّمِشلا ٌبتححاو 220 نيرخالا َنِم ةلثو 2: نيلوآلا

 يف «ةغللا يف فورعملا وهو 8# ةداتقو دهاحبو نسحلاو ن5 سابع نبا نع روثأملا وه اذك :خ! ةببحتملا يهو
 :ليقو «ةلكشلا يأ ةجنغلا اهفأ :ةمركعو 5# سابع نبا نعو ءاهجوز ىلإ ةببحتملا ءانسحلا ةأرملا يه :"ةياهنلا"

 (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم اثيدح متاح يبأ نبا ىور هيفو «يبرع نهمالك

 ءانبأ ؛نيلوحكم ءاضيب ادرم ادرج ةنحلا ةنجلا لهأ لحدي :ثيدحلا يف امل ؛ةنس نوثالثو ثالث وهو يأ :2! تايوتسم
 نم :لاق قع نأ انطبأ يورو ؛عرذأ ةعبس يف اعارذ نوتس لع مدآ قلخ ىلع - نيثالثو ثالث :لاق وأ - نيالث

 (يواصلا ةيشاح) .رانلا لهأ كلذكو ءادبأ اهيلع ذازي ال ةنحلا يف ةنس نيثالث ىلإ دري ريبك وأ ريغص نم ةنجلا لحد

 ابارتأ نهانلعج :ىعملاو "ابارتأ" ب اهقلعت حصيو ؛نيميلا باحصأ لجأل نهانأشنأ :ئعملاو هب ةقلعتم يأ : :هانأشنأ ةلص

 (يواصلا ةيشاح) .ةنحلا يف لحجر نع ةأرما ريختت الف «لامحلاو ضرعلاو لوطلا يف نيميلا باحصأل تايواسم يأ

 «نيميلا باحصأ يف كلذو «نيبرقملا يف هنإف ؛"نيرخآلا نم ليلقو" :لبق نم ىلاعت هلوق هضراعي الو :نيلوألا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةمألا هذه يمدقتم انهه نيلوألا نم دارملا نوكي نأ لمتحيو
 ف كلذ :تلق ؟'نيرحآلا نم ةلثو" :انه لاق مث "نيرحآلا نم ليلقو" :اذه لبق لاق :تلق نإف :نيرخآلا نم ةلثو

 : ”نايبلا حور" فو (كرادملا ربسفت) .اعيمج نيرخآلاو نيلوألا نم نورثاكتي مهإو ؛نيميلا باحصأ يف اذهو ؛نيقباسلا

 هذ ميور نب ةورع نعو :'بيطخلا" يفو .تمأ نم اعيمج مه :ثيدحلا يفو ؛نيرخآلا نم ةمأو نيلوألا نم ةمأ مه يأ
 هللا لوس انآ هللا نعااي :لاقو قي صع نىك ؟نيرخألا نم ليلقو نيلوألا قم. هلث"ا :للاعت هلوق لون املا :لاق

 (رمع ص هللا لوسر اعدف :"نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم ةلث" :ىلاعت هللا لزنأف !ليلق انم. وجني نمو. «هانقدصو

 انيلإ مدآ نم : 225 هللا لوسر لاقف ءانيبن قيدصتو انبر نع انيضر :رمع لاقف ءتلق اميف ىلاعت هللا لزنأ :لاقف

 ةلئ ةمايقلا عوي ىلإ انمو ؛ةلث

 يأ "مومحي نم لظو" :هلوق .ةرارحلا يهانتم راح ءام يأ "ميمحو" :هلوق .ماسملا يف ذفني ران رح يف يأ :مومجس يف
 هامس ؛لالظلا رئاسك ال نكلو لظ هنأ ديري ءهنع لظلا يفصل يفن "خلإ ميرك الو دراب ال" :هلوق ءدوسأ ناخد نم

 (كرادملا ريسفت) .راض راح لظ هنأ ئععملاو ءرحلا ىذأ نم هيلإ يوأي نم هعفنو هحورو لظلا درب هنع ىفن مث الظ



 ةعقاولا ةروس 5١5 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 4 جزا مومح نم ؛ لظَو ة الأ كيدش ءام 2 2: ٍميِمَحَو ماسملا يف ذفنت رانلا نم ةراح حير

 75-1 رظنملا نسح مهو ميرك لَو لالظلا نم هريغك ٍدراَب ل داوسلا ديدشا ناحتد

 : 3 ايندلا يف َكِلَذ َلَبق

 اًمَظِعَو اًباَرث اَنُكَو اَنَتِم اًذيأ تولوقَي أوُناكو كرشلا يأ 2) مِظَعلا بنذلا ثنحلا
 فلأ لاخدإو «ةيناثلا ليهستو «قيقحتلا نيعضوملا يف نيتزمملا يف ميو َنوُتوُعَتَمْل انوأ

 ؛ماهفتسالل ةزمحلاو .فطعلل واولا حتفب 2 َنوُلَوَأْلا اَْوَباَءَوُأ نيهجولا ىلع امهنيب
 0 ,"وأ"ب افطع واولا ا ةءارق فو .داعبتسالل هلبق اميفو كلذ ين وهو

 رماع نباو عفانل لاؤسلل ال ثعبلا داعبتسال

 لاق .ةبوقعلا هذه مهقاقحتسال ليلعت :2إ اوناك مش .اهئامسأ نم مسا :ليقو ؛منهج يف داو :ليقو :خلإ حير

 لبق اوناك مهنإ :لقي ملف ؛مههاوث ببس نيميلا باحصأ يف ركذي ملو «مهياذع ببس هركذ يف ةمكحلاو :هكللس يزارلا
 هببس ركذ ءاوس لضفلاو ,لدع هنم باقعلاو ءلضف ىلاعت هنم باوثلا نأ ىلع هيبنتلل كلذو «نينعذم نيركاش كلذ

 ىلع لديو ءملاظ هنأ نظي باقعلا ببس ركذي مل نإ هنإف لدعلا امأو ءاملظ الو اصقن لضفتملاب مهوي ال ركذي مل وأ
 نيميلا باحصأ نأل ؛نيقباسلا ف لاق امك "نولمعي اوناك امج ءازج" :نيميلا باحصأ قح يف لقي مل ىلاعت هنأ كلذ

 (لمجلا ةيشاح) .هقح يف ءازجلا قالطإ نسحي هتانسح ترثك نم فالخب «لمعلاب ال ميظعلا لضفلاب اوحب

 ىلع" :هلوق ءنوموادي يأ :نورصي ."سوماقلا" يف امك «عنمي الف ءاشي ام عنصي كورتملا ,مركمك فرتملا :نيفرتم
 «نيميلاب دكؤملا دهعلل ضقن ثنحلاو «قاثيملا دهع نفل هنأل ؛كرشلا ىلع وأ ميظعلا بنذلا ىلع يأ "ميظعلا ثنحلا
 (كرادملا ريسفت) .(8:لحنلا) هيُتوُمَي ْنَم هلا ْتَعِنَي ال ْمِهناَمْيَأ َدْهَح لاب اوُمَسِقَأَوظ :هلوق ليلدب ثعبلاب رفكلا وأ
 كرت يأ "هكرتو" :لوقي نأ هيلع ناكو ؛ىفخي ال امك نيتءارق الإ ديفت ال ةرابعلا هذه :خلإ فلأ لاخدإو
 .ناتفورعم ناتلاح هكرتو لاخدالاف ؛لاخدإلا

 (يربطلا) ؟انلبق نم اوضم نيذلا انؤابآ ثعبيأ يأ «"نوثوعبملا' ف نكتسملا ىلع فطعلل يأ ,فطعلل :واولا حتفب
 (لمجلا ةيشاح) ؟نوثوعبمل انؤابآو انثأ :ريدقتلاو ءربخلا ىلع فوطعملا مدقت ةظحالم دعب يأ "اهمساو نإ لحم" :هلوقو

 اذئأ" :هلوق وهو يأ "هلبق اميف" :هلوقو :"انؤابآ وأ" :هلوق وهو ءعضوملا اذه يف ماهفتسالا يف يأ :كلذ يف وهو
 هيلع فوطعملا نأ :"يواضيبلا" يفو ءاضيأ ةيعبس يهو يأ "ةءارق فو" :هلوق ."نوثوعبمل انثأ ابارت انكو انتم

 لصافلل ؛"نحن"ب ديكأت ريغ نم "نوثوعبمل" يف ريمضلا ىلع فطعلا نسحو "نوثوعبملا يف نكتسملا ريمضلا
 ."فاشكلا" يف هلاق ءيفنملل دكؤملا ال لصفل ؛"انؤابآ الو انكرشأ ام" :هلوق ف نسح امك «ةزمهلا وه يذلا

 1 ايل |
 1 |اذحر

 ىلع َنوُرِصِب أوُناكَو ةعاطلا يف نوبعتي ال «نيمعنم (



 ةعقاولا ةروس ٠ 4 ظ ةورشفلاو عباسلا ءزجلا

 نإ َنوُعوُمَجَمَل 2 َنيرجآلاَو َنيِلَوألا ترإ لق اهمساو "نإ" لحم هيلع فوطعملاو
 25 َنوُبَذَكُمْلا نولاضلا - مكن م ةمايقلا موي يأ 22١ مولع موي تقول ٍتدقيِم

 نوطُبلا رجشلا نم ايف َنوُعِلاَمَف رجشلل تايب 4 موقز نم ٍرَجش نه َنولكأل

 ءاهمضو نيشلا حتفب برش َنوُبرَشَف 22 مِبَخَآ َنِم لوكأملا موقزلا يأ ِهيَلَع َنوُبرَشَف

 ناشطعك «ىثنألل ىميهو ءركذلل ناميه عمج «شاطعلا لبإلا 2: يا ردصم

 مكاندجوأ ِةُكَتَقَلَح نع ةمايقلا موي 2: نيّدلآ َّمْوَي مهل ّدعأ ام مر اذنه ىشطعو
 ةداعإلا ىلع رداق ءاشنإلا ىلع رداقلا ذإ ؛ثعبلاب م تروق اله الولف مدع نع

 لادبإو «نيتزمهما قيقحتب در ؟ءاسنلا ماحرأ ْق ينملا نوقيرت 2١ َنوُعَمَت ام َميَءرْك

 عضاوملا يف هكرتو .ىرخألاو ةلهسملا نيب فلأ لاخدإو ءاهليهستو ءافلأ ةيناثلا
 ري حض م

 7717771101 ]1 ] ] ]| 9١-0099 2: نوقلنكا نحت مَ ارشب ينملا يأ هئوقلخت ةعبرألا

 هادعف .قوسلا ئععم عمجلا نمضو «هيف يأ "موي تقول" ب سر مهراكنإل در :خلإ نيلوألا نإ لق

 نأ باوصلاو ؛ملق قبس اذه :خإ ناميه عمج (يواصلا ةيشاح) ."يف"ب هتيدعت رهاظلا ىضتقمف الإو "ىلإ ب
 عمج رمحو ايلا حصتل ؛ةرسك ةمضلا تبلق ءرمح نزوب ءاهلا مضب ميه هلصأ "ميه" نأل ؛"ميهأ" عمج :لوقي

 برشت شطعم ءاذ وهو «مايهلا اهابصأ ىلا ةقانلا وأ لمحلاك ميمحلا مهيارش يف نوئوكي :ئيععملاو «ءارمحو رمحأل

 (يواصلا ةيشاح) .اديدش اضرم ضرمت وأ توم نأ ىلإ لبإلا هنم

 فحتلا نم همودق لوأ فيضلل أيهي ام لصألا يف لزنلاو .مهيورشمو مهوكأم نم ركذ ام يأ :خلإ مهزن اذه

 ؛ثعبلل نيركنملا نيرفاكلا ىلع تاجاحتحا :نونمت ام متيأرفأ (يواصلا ةيشاح) .ممب مكهت الزن هتيمستف «ةماركلاو
 (يواصلا ةيشاح) .ةيماهفتسالا ةلمحلا يناثلاو ؛"نونمت ام" لوألا هلوعفمف «ينوربخأ :ىيعملاو
 هنأ :امهدحأ .ناهجو هيف زوجي :هنوقلخت متنأأ (نيلامكلا ريسفت) .نيعمب. امهو ءاتلا حتفب هنونمت :ةءارق فو :ينملا نوقيرت

 باب نم اذهو ءريمضلا لصفنا هيلع هدعب ام ةلالدل ؛لعفلا فذح املف «متنأ هنوقلختأ يأ ءردقم لعفب لعاف

 (لمجلا ةيشاح) .ماهفتسالا ةادأ لجأل ؛!سجرأ لوألاو ءهربخ هدعب ةلمجلاو ءأدتبم "متنأ" نإ :يناثلاو ؛لاغتشالا

 (نيلامكلا ريسفت) .زوجحت وأ ريدقت هيفف .هنم لصحي ام قلخ ىئملا قلخب دارملا نأ ىلإ راشأ :ارشب ينملا يأ

1 1 ! 



 ةعقاولا ةروس 0 2 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نع َنلَع .نيزحاعب © َنيِقوُبَسَمِب ُنحخ امو توَمْلا كني ب هظيقاخاو ديدشتلاب ةردق نحغ

 روصلا نم ,) َنوُمَلعَت ال ام ىف كنا فون مكتاكم ف قرأ لست ينام نأ
 2 َنوُرَكَذَت اَلْوَلَف نيشلا نوكسب ةءارق يفو لوألا ةأشْنلا ْمُثَماَع َدَقَلَو ريزانخلاو ةدرقلاك

 :؛ضرألا نوريدت ج) تروُقَرَع ام مترف لاذلا يف ما , ةيناثلا ءاتلا اس هيف

 يأ ءافيفخت تفذح - الل رسك مدل ا هيف ٌبح ال اسباي 58
 ) َنوُهْكَفَت ارا متمقأ
 توتو نع ل انعْرَز ةقفن بور انِإ :نولوقتو

 ُّنَحح ْمَأ ةنزم عمج «باحسلا نْرُمَلَأ َنِم ُهوُمُثَلّرنَأ ْحُتنأ

 02222 ب يي بسس ا ييسساساسا >) َنوُلرُملا

 ري وك 0-ما ل 9

 بالا

 متيءرفا انفزر لوعونمت | 37 0 : .
 3 م 1

 2 را يت ا سس ا 0#

 31 نوبرشت ىرذلا َءاملا
 األ را

 زجاعب سيل ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا قو .اهلثمي نودهعت ال راوطألاو قلخلا نم :نرتلعت ال اميف مكئشدنو
 ذإ ؛اهيلع مه ىلا مقافص ريغ تافصلا رهظم نيكلاسلا لعجو ؛ةيكلملا تافصلاب ةيرشبلا تافصلا ليدبت نع

 (نايبلا حور) .لاحما نم سيل «ةغلابلا ةمكحلا ىضتقم ىلع ةدحاو سفن ىلع ةنيابتملا ةفلتخملا تافصلا دراوت

 (نيلامكلا ريسفت) .نيشلا نوكسب :نيقابلل ةءارق فو «ريثك نباو ورمع يبأل دملاو نيشلا حتفب :ىلوألأ ةأشنلا
 (نيلامكلا ريسفت) .بغارلا هلاق ءاهيف رذبلا ءاَقلإو «ةعارزلل ثرحلا ةئيدق :ثرحلا :نوثرحت ام
 ةراثإ هعم نوكي رذبلا نأ نأشلا نألو «يوغللا هانعمل ةاعارم ؛نيرمألا عومجمم ثرحلا رسف امنإ :2 ! ضرألا نوريغت

 (يواصلا ةيشاح) .هنوتبنت متنأأ «نيطلا يف هنوقلت يذلا رذبلا متيأرفأ نيعملاو «رذبلاب هريسفت انه بسانملاو ؛ضرأ

 :لقيلو «تعرز :مكدحأ لوقي ال :ثيدحلا يفو هللا الإ هيلع ردقي الو ءرذبلا نم يقلأ ام تابنإ :عرزلا :هنوتبنت

 (نيلامكلا ريسفت) ؟سبايلاب صاخ وأ ءرسكلا وهو مطحلا نم هيف بح ال :اسباي اتابن (نيلامكلا ريسفت) .تثرح
 ةباصإ دنع الإ صخشلا نم نوكي ال وهو ءديلا نم ةهكافلا ءاَملِإ وهو .هكفتلا نم لصألا يف وه :خإ نوهكفت

 (ينواصلا ةيشاح) .مزاللاب ريسفت مكي .لزن ام ةبارغ نم ينأ "نويجعت" :هلوقف «هوركملا رمألا
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .انقفنأ ام ةمارغ نومزلمل يأ :نومرغمل انإ



 ةعقاولا ةروس 4.54 نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 ىلا ْمشيََرَقأ 2) توُرُكَفَت الهف الولف هبرش نكمي ال احلم اجاَجأ ُهتلَعَج َُسْنْول
 5-5 رافعلاو خرملاك اهرَجش ةتَأَشَأ ْمُنَاَع ؟رضخألا رحشلا نم نوجرخت م َنوُروت

 َنيوَقُملَل ةَعلُب اًعَتَمَو منهج رانل َةَركْذَت اًهَتلَعَج ٌنحخ (2) + جرو نك
 ةزافم وهو رفقلا يأ - ّدملاو رصقلاب - ىوقلاب اوراص يأ موقلا ىوقأ نم نيرفاسملل

 تفاقلا رسب يتلا نب ن نم ذوعأم يأ

 يي كسقأ لق هللا يأ مع 29 ميظعلا َكلَبَر دئاز مَسآب هزن حّبَسف ءام الو اهيف تابن ال

 0 ْكَسَقَل اهب مسقلا يأ ُهْنِإَو اهبورغل اهطقاسمب 2: م وجل عِقّوَمِب ةدئاز

 ءءاملا نم هيف امو باحسلا كلم مهوتي ال ذإ ؛ديكأتلا ىلإ جايتحالا مدعل ؛انه ماللا تفذح :ذإ اجاجأ هانلعج

 (يواصلا ةيشاح) .ماللا وهو «دكوملاب هبناج ف ىتأف ءكلم ةبئاش كلذ يفف ءضرألاو عرزلا فالخب
 ةنيرقب حلملا انهه دارملا نكل «حلملاو ميمحلاو رملا معي وهو ءمفلا قرحي هنإف ؛رانلا بهلت وهو جحألا نم :اجاجأ
 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا هنم ذخوي ءرجشلا نم نيللا :فتكك وه :خ رملاك (نيلامكلا ريسفت) .ماقملا

 هنم ذخؤت ءبصقلاب هيبش ,مهدنع فورعم دوجوم هنأب ماشلاو برغملا لهأ ضعب انربخأ :"راتحملا' يف :خلكلاو

 ءسي ةروس يف انم امهليصفت رم دقف رافعلاو خرملا امأو «رانلا جرختف ءىرخألاب امهادحإ برضتو «ناتعطق
 ؛ليللاب اهودقؤي مهفإف ؛نيميقملا نم رثكأ اهب مهتعفنم نأل ؛ركذلاب اوصح يأ :نيرفاسملل .تئش نإ هعجارف

 (يواصلا ةيشاح) .عفانملا نم كلذ وحنو ءلاضلا يدتهيو «عابسلا برهتل
 (نيلامكلا ريسفت) .لؤؤافتلل ؛ةزافم تيممس «ءام الو اهيف تابن ال ةزافم وهو ءافلا ىلع فاقلا مدقتب :رفقلا

 كلذك .صئاقنلا نع اههيزنتو تاذلا ميظعت بجي امك لب ادئاز سيل هنأ رخآلاو «نيلوقلا دحأ وه :دئاز مساب

 يف اعوضومو ةقرو يف ابوتكم ىلاعت هللا مسا دحو نم :ءاهقفلا لاق اذلو «صئاقنلا نع ههيزنتو مسالا ميظعت بحي

 «متألا وه اذهو «ىمسملا ىلع لاد مسالا نأل ؛هتاذب نواهتلاك هللا ءامسأب نواهتلا نأل ؛كلذو ءرفك دقف هكرتو رذق

 .انه ام نود ,مالكلا يف ةلمسبلا نارود ةرثكل ؛ةلمسبلا نم اهوفذحو انه مسا فلأ طخلا يف اوتبثأ :ةدئاف

 ىلع ةلالدلاو ءاهرثأ لاوز نم امبورغ يف امل "اهيورغل" :هلوقو ."دوعسلا يبأ' يف اذك ءاميراغم يهو :اهطقاسمب
 ىلع لادلاو ءاهرثأ لاوز نم امبورغ ف امي براغملا صيصختو :يضاقلا لاق :اميورغل .هريثأت لوزي ال رثؤم دوجو
 هللاو - هب فولحملل ميظعتو ديكوتلل ررقم «هباوجو مسقلا نيب ضرتعم :مسقل هنإو .هريثأت لوزي ال رثؤم دوحو
 وهو فوصوملا نيب ضارتعا هنإف ؛"نوملعت ول" :هلوق وهو ءرخآ ضارتعا ضارتعالا اذه ءانثأ فو - هتمظع رسب ملعأ
 - .هباوجو مسقلا نيب :لوألا ءرحآلا نمض يف :امهدحأ .ناضارتعا امهأ :لصاحلاو ؛"ميظع" وهو هتفصو ءمسق



 ةعقاولا ةروس هه نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يأ هن مسقلا نم مالم يصدم يللا ولا نيت ويعلو يأ © ٌديِظَع َنوُملَعَت ول

 ءفحصملا وهو نوصم 20 نونكم رت بوتس يمنى تو راووفل مكيلع ا
 ظوفحملا حوللا وه :ليقو

 نم مهسفنأ اورّهط نيذلا يأ 72+ َنوُرَهَطُمْلا الإ يهنلا ىنعمب ربخ َءُهُسَمَي ال

 جو َنوُِهَدُم متنأ نآرقلا نير ادق ظ َنيِيلَعْلا تر نم لزتم ليزنت ثادحألا
 شلل را ةفص“

 ايقسب /2) َنوُبَدَكُن يكَنَأ هركش يأ رطملا نم َجْكقَر َنوُلَعِجََو ؟نوبذكم نونواهتم
 ١ دعم اع يقال ها ه4 1 53 2339 هيمو نمور نمو اقك" مودي اق رظفم :متلق تبيح هللا

 نم رثكأب ضارتعالا باب نم وه سيلو ءانه "فاشكلا" هيلع ىرج امك «فوصوملاو ةفصلا نيب :يناثلاو

 (لمجلا ةيشاحإ .(؟7:نارمع لآ) هيوم اَهُنْيَمَس ىَنِإَو» :هلوق ريسفت يف "فاشكلا" مالك همهوأ امك ؛ةلمج

 ىلع ايقاب ناك ولو :يهنلا ىنعمب ربخ ."خلإ مظع متملعل" :هلوقب هيلإ حراشلا راشأ فوذحم "ول" باوج :نوملعت ول
 "نورهطملا الإ" :ىلاعت هلوقب دارملا نأل ؛فلخ هيف عقي ال ىلاعت هللا ربو ؛هسمي رهطملا ريغ نأل ؛فلخلا هنم مزل هتيربخ
 .ةكئالملا نيرهطملاب دارملاف ,باتكلل ىرخأ ةفص ةلمحجلا تلعج اذإ :"كرادملا" يفو (بيطنخلا ريسفت) .نوثدحملا الإ

 مزلي الثل ؛هتيربخ ىلع احيرص قبي ملو «ةراهطلا نودب هسم مهيلع مرحي يأ .هوسمي ال يأ :يهنلا ىنعمب ربخ

 .لاحم ىلاعت هربخ ف فلخلاو «ةراهطلا نودب سمي ام اريثك هنأل ؛ىلاعت هربخ يف فلخلا
 ةداتقو سنأ نع اذه يورو «ةكئالملا مه نورهطملاو .هتقيقح ىلع ربخ هنأ :ةعامجو كلام نعو :يهنلا ىنعمب
 ضئاحلاو بنجلاو ثدحملل زوجي الف :خلإ اورهط نيذلا (نيلامكلا ريسفت) .ْم ةيلاعلا يبأو ريبج نب ديعسو
 ءامسأ نم قزرلا :ليقو .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف :هركش يأ .ةعبرألا ةمئألا دنع هسم

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا ىلع هولمحو "مكركش نولعجتو" :ُدثي يبنلا أرق هنأ يلع نع هيودرم نبالو ءركشلا
 وهو ؛"نوبذكت" لوعفم [(لمجلا ةيشاح) .مكاقسأ يذلا وه هللا نوكي يأ :هلعافل فاضم ردصم] :هللا ايقسب

 (نيلامكلا ريسفت) .هلزنأ يأ :ثيغلا هللا ىقس نم مسا مضلاب
 اذإ مجنلا ءان ردصم ءونلا :حالصلا نبا لاق «هلباقم يف رخآ محب عولط عم هبورغو محب طوقس يأ :اذك ءونب انرطم

 لك يف طقسي ؛رمقلا لزانمب ةفورعملا يهو «ةنسلا يف غلاطملا ةفورعم ,نورشعو ةينامث مهو ءضه وأ باغ وأ ءطقس
 «علاطلل :يعمصألا لاقو ؛براغلل رطملا نوبسني مهو «قرشملا يف هلباقم عولط عم برغملا يف اهنم محب ةليل رشع ةثالث

 رخآلا عولطو رجفلا عم برغملا يف مجنلا طوقس وأ بورغلل لام مجنلا :ءونلا (نيلامكلا ريسفت) .هسفن مجنلا يمس مث
 . "سوماقلا" يف اذك .«قرشملا يف هتعاس نم هلباقي



 ةعقاولا ةروس 0 2.55 - نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يرضاح اي َرشنَأَو ماعطلا ىرجب وهو (2) َموُقلُخأ عزنلا تقو حورلاِتَمََب اَذِإ الهف لول

 2) َنوُرِصَبَن ل نكلَو ملعلاب | كم هيل ُبَرَقَأ 0 هيلإ 220 نورظنت ٍديَتيِح «تيملا

 اوثعبت نأب نييرجج 2 :) َنويَمرَِع منك نإ الهف الولف كلذ نوملعت ال يأ ةريصبلا نم

 نإ موتنا ب دبا دس 9 جعل نوذرت اوعجرَت "3 ماسبب
 مزاللاب ريسفت

 0 دعب ررك و

 نيقداص ثعبلا متيفن نإ ف رعج رت اله :ئعملاو ,ناطرشلا هب قلعتملا 'نوعجرت"ل

 ريغ متنك نإ موقلحلا تغلب اذإ :سفنلا أ اهوعجرت الولف“ :اذكه ةعركلا اةيآلا .بيتارت :موقلحا تغلب ؛ اذإ الولف

 ديقَتلا نود ىبلقلا نم ثيعبشملا فيطللا راخبلا معن :حورلا ريل يرشخم رلا هلاق ديك وت ةيناثلا "هل ولف" و «نينيدم

 1 ةيببس ءابلاو «ءازحلا نيعمم. نيدلا نم نيئيدمف 5 :نييزجم (نيلامكلا ريسفت) .ركذ امي فضوت ال اهإف ؛ةقطانلا

 (لمجلا ةيشاح) .ثعبلا نع انه نيدلاب زوجيف يأ ءانه دارملل ريسفت "نيثوعبم ريغ يأ" :هلوقو "اوقعبت نأب'" :هلوق

 .مهساس اذإ هتيعر ناطلسلا ناد نم ؛نيبوبرم ريغ يأ "نينيدم ريغ" :ىلاعت هلوق نورحخآلا رسفو
 ثعبلا نإف ؛ثعبلا مدع همزلي ثعبلاب نييزجم مهوك مدع إف ؛عزاللاب رييسفت (مكمعزب :نيثوعبم ريغ يغأ

 رمألا ناك نإ هانعم :خإ حورلا نودرت (نيلامكلا ريسفت) .موزلملا يفن مزلي مزاللا يفنو ءءازجلا همزلي رشحلاو

 متنأف ؛موقلحلا غلب 3 رغرغي نم سفن دودرت يا ملف ع« ي راجي هلإ الو باسح الو ثعب ال هنإ :نولوقت هك

 .رمألا هديب «راتخم رداق مكقوف نأ اوملعاف كلذ مكنكمي مل اذإف ؛عزنلا ةدش نم هيساقي امو هيلإ نورظنت

 لكل يأ امهل ءازج هنأ هب امهقلعت نئيعمو ؛"نيقداص متنك نإ"و "نينيدم ريغ متنك نإ" امههو :ناطرشلا هب قلعتملا

 نع هرخأ ول "افوعجرت اله ىعملاو" :هلوقو ءطرشلاب قلعتي يذلا وه ءازجلا ذإ ؛بلق عون ةرابعلا يفف ءامهنم
 .اهوعجرت الهف ؛هيفن يف نيقداص ثعبلا متيفن نإ :لوقي نأب ءمهفلا يف رهظأ ناكل هدعب نيطرشلا

 :هلوقو «"نينيدم ريغ متنك نإ" :هلوق يف روكذملا لوألا طرشلا وه اذه ,«ثعبلا متيفن امك يأ "ثعبلاك" :هلوقو

 ءازجلل ةلع "يفتنيل يأ" :هلوقو 2 "نيقداص متنك نإ" :هلوق ف روكذملا يناثلا طرشلا وه اذه "هيفن يف نيقداص"

 (لمجلا ةيشاح) .دسجلا وهو 'اهلحم نع" :هلوقو «'افوعجرت اله" :هلوق وه يذلا
 (نيلامكلا ريسفت) .موقلخلا اهغولب دنع اه ودرت يأ :اهوعج رت اله



 ديدحلا ةروس ' 5 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هر نو كأم لولا ءاسحل وأ "نإ" وأ "تل" ل بووطلا لهو جو ريك نسح فزر نا ناَحنَرَو ةحارتسا هلف يأ 3 م نيبّرقملا نِم تيملا نك نإ ا امَأف
 نم هذ َنيِمّيلا بضكأ نم .م باذعلا نم ةمالسلا هل يأ َكْل يَلَسَف 2 نحيل بتحأ

 ةّيلضتَو 2 سا 2 , َنيِلاَّصلآ َنيِبْدَكُملا َنِم 28 آّمأَو مهنم هنأ ةهج
 منَ بس هتفص ىلإ رسولا ةفاضإ نم .: 2+ نيقّيْلا قَح 2 اديه نإ © ريخ

 ظ .مّدقت 2: مِظَعلا َكَبَر
 ةيآ نورشعو عست ةيندم وأ ةيكم ديدحلا ةروس ش

5 

5 

 ا ا وحال وق هنو حاس زاه يدع طا ولف ءاال عاف ةئااهاو اع ضاهتم رعاعااعاه ماتم هام ماعم همك هو ه6 بف "نود

 ."بيطخلا ريسفتلا" يف حرص امك ءحور هلف يأ هلبق ردقم هربخ ءأدتبم "حورف" نأ ىلإ ةراشإ :ةحارتسا هلف يأ
 نح قرافي نيبرقملا نم دحأ نكي مل :لاق هنأ الي ةيلاعلا يبأ نع ريرج نبا جرحأو «مومشملا ناحيرلا وه :ليقو :قزر
 ؛فوذحم "نإ" باوجو يأ :2إ باوجلا لهو (نيلامكلا ريسفت) .ضبقي مث همشيف «ةنحلا ناحير نم نصغب ىتؤي
 .اريثك "نإ" باوح فذح دهع هنأل ؛حج ءارلا وه اذهو ءهيلع روكذملا ةلالدل

 ليلدلاو ,"نإ" باوج نع هب نيغتسا ,"امأ" باوج "حورف" :هلوق ..كلي يضرلا ع لاقو «,ةثالث يأ :لاوقأ

 (يواضيبلا ريسفت) .عفرلاب هبوجوو مزجلااب "كمركأ ئتئج نإ" زاوج مدع "نإ" باوج تسيل اهفأ ىلع
 هزن نعم. "حبس" نإ يأ :مدقت (يواصلا ةيشاح) .مهنم هنأ لجأ نم يأ ةيليلعت "نم" ىلإ هب راشأ 5 ةهج نم
 .ميظعلا كبر هزن يأ دئاز "ساب" ظفل نأو

 هيبنت هيفو «تاقوألا عيمج يف هقيقحتب ناذيإلل ؛اعراضم ضعبلا يفو ءايضام حتاوفلا ضعب يف هئيحبو :لإ هلل حبس
 "حبس" نإ :تلق نإ ."دوعسلا يبأ" نم «هتاقوأ عيمج يف ىلاعت هحبسي نأ يرايتخالا حيبستلا هنأش نم قح نأ ىلع
 ءرسفملا رصتقا هيلعو ؛"هل تحصن" يف امك «ديكأتلل ؛ةدئاز ماللا نأب بيحأ ؟ماللاب نايتإلا هجو امف هسفنب ىدعت

 :هلوق ىلع عرفمو ؛ديكأتلل يأ :ةديزم ماللاف .رخآ ضرغل ال هللا ءاضر لخأل ؛حيبستلا لعف لعف :ئعملاو ليلعتلل وأ

 .تملع امك «ليلعتلل ةيلصأ وأ ؛ههزن يأ



 ديدحلا ةروس .5/ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ضألاَو ِتاوَمَّسلا كلُم هُهَل هعنص ف / *: مكحلا هكلم يف ٌريِرَعْلا َوِهَو رثكألل ابيلغت

 دلب يس نك لبق: لوألا وه 50 ريد ءىش لك ناَغَوهَو هذعب 222 ءاشنإلاب - ىجحن 0 م 5 نا كا يا 0 5 55

 ”ياوخملا كاردإ نع ُنِطاَيْلاَو هيلع ةلدألاب ”ينطلاَو ةيانق الب ءىشا لك .ذعب داو ةيادب

 ءايندلا مايأ نم ماي ِةَممي ىفَّضَْرَأْلاَو ٍتتاَويَمَّسلا قلَخ ىلا وه 3 ِلَع ئَش لك وَ

 ام داعي هب قبلي ءاوكيما يبس زكا | شرعْلا ىلع ىَوَتَسَأ مث ةعمجلا اهرخآو دحألا اههَوأ

 َنِم َلِزْنَي اَمَو نداعملاو تابنلاك ابِم و اَمَو تاو الاو رطملاك ضَرألا ىف لحدي خل

 وهو 5-5 ةكئاضلا لامعألا# ايف دعصي عنان و دب 0 57

 1 1 ا 0 ااا ا ا اهعيمج ااا 92 ” مدل ُعَجَرَ هللا

 تاوامسلا سفن لمشيف ؛لفسلاو ولعلا ةهح ضرآلاو تاوامسلاب دارملاف «لقاعلا ريغ وهو يأ :رثكألل ابيلغت

 اتاذ نأ يأ «لاحلاب :ليقف .مهريغ حيبست يف فلتخاو ءاقافتا لاقملا ناسلب ءالقعلا حيبست نأ ملعاو .ضرألاو

 هللا اهصخ نم الإ اهحيبست ىلع علطي ال نكلو ءاضيأ لاقملا ناسلب :ليقو ءصقن لك نع اهعناص هيزنت ىلع ةلاد
 عفدنا اذهيو .ًءانفلا هاوس اه لك قاقحتسا دعب هتاذب يقابلا يأ :ءيش لك دعب رخآلاو (يواصلا ةيشاح) .كلذب

 ركذ ام ءاقبو «ءانقلل لباق مدع دعب دوجوم لك نأل ؛ءانفلا اهيلع أرطي ال امهيف امو رانلاو ةنحلا نإ :لاقي ام

 (بيطخلا ريسفت) .رومألا ف ينأتلل انس :مايأ ةتس يف (يواصلا ةيشاح) .هل تاذ ال هللا ءاقبب

 يف لاقي امك «هملعو هتردق ةطاحإو «ريبدتلاب هدارفنا نع ةيانك اذه :"بيطخلا" يف :شرعلا ىلع ىوتسا مث

 ىتأو ءسولح نع الضف «ريرس كانه نوكي ال «ريبدتلاب درفنا هنأ نعم. ؛كلملا ريرس ىلع نالف سلج :انكولم
 :ىلاعت لاق «ةحلاصلا لامعألا وه امنإ عفري يذلا نأل ؛هفذح بسانملا :ةئيسلاو .هتمظع ىلع اهيبنت ؛يحارتلا ةادأب

 (يواصلا ةيشاح) .(١٠:رطاف) هكُهُعفْرَي ُحِلاَصلاُلَمَعْلاَو ُثبيطلا ُمِلَكْلا ُدَعْضَي يَ 4

 ةيعملاب لب ءاضيأ صاوخلاو ماوعلل ةموهفملا ةيعملاب ال 'مكعم وهو" :"ةيمجنلا تاليوأتلا" ف :خإ مكعم وهو
 انأف يلعفلا دهشملا يف متنك نإ .مكتادوهش بتارم بسحب مكعم انإ يأ ءيدوهشلا يفشكلا قوذلاب ةقوذملا

 .مكنع رخأتأ الو مدقتأ ام «يتاذلا يلجتلاب مكعم



 ديدحلا ةروس 48 نورشعلاو عباسلا عزجلا

 صقنيو ديزيف ليلا ىف رانا ٌجِلوُيَو ليللا صقنيو ديزيف رابنلا ىف هلخدي ليلا جلوي

 اوموذ ًاوُنِماَء تادقتعملاو رارسألا نم اهيف ام 2 روُدّصلا فئاذو مِلَع وهو راهنلا

 لام نم هيف َنيِفَلْخَتْسُم ركلَعَج اّمِم هللا ليبس يف أوقِفنَأَو فِلوُسَرَو ِهَلآِب ناميإلا ىلع

 كَل اَمَو 2! ٌريبكرجأ مه لذ نامثع ىلإ ةراشإ أوَقَقنَأَو ركِم ْاوُنَماَء َنيِذَأاَف كوبت
 اوُِمْؤُتِلْرْكَوُعَدَي ُلوُسَرلَاَو ِهّللاب نامبإلا نم مكل عنام ال يأ رافكلل باطخ َنوُئِيَؤَن ا
 ٠ . 9 ىلا حث م

 ةئاقتاف ةاعاهتاع ةاناعاو هع هاا . همم مم هم. اهيهجكتفي و ءاتعأ ريسكو ةزمهلا مضب ذخا دقو َركَبَرِب

 ضارعإلاو ءايندلا كرتبو «ناميإلاب هدابع رمأب عرش ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا نم اعاونأ ركذ امل :هلوسرو هللاب اونمآ

 امع باوجو .ريسافتلا خسن عيمج يف اذكه :ناميإلا ىلع اومود (يواصلا ةيشاح) .ربلا هوجو يف ةقفنلاو ءاهنع
 نأ كش الو ديحوتلا ةلدأ ركذ امل هنأل ؛هلبق ام ةجيتن اذهو .لصاحلا ليصحت هيفف ذئئيحو «نينمؤملل باطخلا نإ :لاقي

 (يواصلا ةيشاح) .ناميإلا ىلع ماودلاب رمألا هنم جتن ؛هيلع ماودلا بجويو «نامبإلا ف ديزي اهيف ركفتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اوضم امع افلخ لاملا كلذ يف اوناكف مه تلقتناف مهيديأ يف تناك نم :مكمدقت نم لام نم

 يلا لاومألا نم :ىئعملا نوكي نأ حصيو .مكمدقت نمع ءافلخ متنأف يأ "مكمدقت نم لام نم" :يواصلا لاقو

 فلخف «ىلاعت هلل ةقيقحلا يف لاومألا نأ ملعاو .مكل ال هل ةقيقحلا يف يهف ءاهيف فرصتلا يف ءافلخ هللا مكلعح

 وأ «ىلاعت هللا وهو يقيقحلا فرصتلا هل نمع امإ ةفالخلاف ذقيحو ءهنع فلخ هدالوأو ءاهيف فرصتي مدآ اهيف

 ءسفنلا ىلع هل نيوقو «قافنإلا ىلع ثح اذه يفو .مهل تلقتناو مهيديأ يف تناك نمث هلبق اهيف فرصت نمع
 (يواصلا ةيشاح) .داعملا يف هعفنت ىلا هوحولا يف هقفني لب «ريغلا لامه لخبلا يغبني الف

 :ةعقبلل ارظن ؛فرصلاب :كوبت ةوزغ .ةيكم ةروسلا نأب لوقلا ىلع اذه لكشي «كوبت ةوزغ يهو :ةرسعلا ةوزغ

 ةوزغلا كلت تناكو .ةلحرم ةرشع عبرأ ةنيدملا نيبو هنيب ؛ماشلا فرط ىلع ماقم وهو «ثينأتلاو ةيملعلل ؛هعنمو

 ,كوبت ىلإ اولصو امل لب «لاتق اهيف عقي حلو :هتاوزغ رخآ ىهو ,فئاطلا نم ٌدلي هعوجر دعب «ةعساتلا ةنسلا يف

 (يواصلا ةيشاح) .ميظعلا رصنلاو زعلاب د3 عجرف «ةيزجلا عفد ىلع حلصلا عقو ةليل نورشع امك اوماقأو
 ثالث ةرسعلا ةوزغ يف زهج هنإف [(نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا يف لحدي ال عقاولل نايب] :خلإ نامشع ىلإ ةراشإ
 (لمجلا ةيشاح) .525 هللا لوسر يدي نيب اهعضوو «رانيد فلأب ءاجو ءاحلامحأو اهسالحأو امباتقأب ريعب ةئام



 ديدحلا ةروس 172 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ىلَع ْمُهَدَهْشَأَول :نيح ّرذلا ملاع يف هللا هذخأ يأ هيلع :َقَتِم امهدعب ام بصنو

 هيلإ اوردابف هب ناميإلا نيديرم يأ -2- َنيِنِمَوُم تنك نإ تك اولاق ؛ 1 تدل هيلا
 ١77 :فارغألا

 ان

 ىلإ رفكلا ٍتمُلظلا َنْي ركَجرَخُمِ نآرقلا تايآٍتَتَيَب نب تيا َهِدَبَع ْىَلَع لري ىنلا وه

 دك اَمَو 22: مِحرٌفوُءَرَل ناإلا ىلإ رفكلا نم مكحارتنإ يف كبها َّنِإَو ناهإلا رولا
 ُتَريِم هو هللا ليبَس ىف أوقفنت "ال" مال يف "نأ" نون ماغدإ هيف الأ مكناعإ دعب

 ول ام فالخب «قافنإلا رجأ ريغ نم مكلاومأ هيلإ لصيف امهيف ام. ضزألاَو ِتوَمَّسلآ

 ُمَظَعَأ َكيِتلوَ َلَكَفَو 1 فلا لبق نب َققفنأ نم مكدي ىوَتَْسَي ال نورحؤتف متقفنأ

 و أدتبم :عخرلاب 3 يو نيقيرفلا نم 5و ارطقو كفي ىارققنل مقل يقول

 ضم ىذا م هب مكيزاحبف جرح َنوُلمَْت امه ةحلا'ق نشكل نيا يا

 نونمؤت ال مكل امو" :لاق فيك :لاقي امع باوج :2 ! نيديرم يأ .نيقابلل ةيلوعفملا ىلع مكقاثيم يأ :خاإ بصنو

 امهتعيرش نإف ؛ىسيعو ىسومم نينمؤم متنك نإ ئعملا نأب اضيأ باجيو ؟"نيئموم متنك نإ" :لاق مث :"هللاب

 هلل قافنإلا كرت ف مكل ءيش يأ ىعي :2! اوقفنت ال مكل امو (يواصلا ةيشاح) .525 دمحمع نامبإلل ةيضتقم

 (نيلامكلا ريسفت) ؟قافنإلاب رجألا عم اهفوكرتت ال ملف ؟رجأ ريغ نم مكناومأ نوكرات نوتيم متنأو

 كرت يف مكل ضرغ يأو ينعي ؛هريغو لام نم دحأل قاب هنم ىقبي ال ءامهيف ءيش لك ثري يأ :2إ ثاريم هللو

 يف قافنإلا ىلع ثعبلا غلبأ نم وهو .مكلاومأ ثراوف ؛مككلهم هللاو ؛هلوسر عم داهجلاو هللا ليبس يف قافنإلا
 ليبس يف قفنأو ءملسأ نم لوأ هنأل ؛ؤ ركب يبأ يف تلزن :لإ ةجرد مظعأ كئلوأ (كرادملا ريسفت) .هللا ليبس

 هللا هدعو يأ :فوذحم ربخلا يف دئاعلاو يأ :أدعبم .ريسافتلا رثكأ ف امك ءهمدقتو هلضف ليلد هيفو :ىلاعت هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .كج ءاطعو ةداتق اهرسف اذك «ةنحلا نيسحلا

 ا"

 قافنإب َهَللا

 «ًأدتبم "اذ نم" نأ لمتحيو «هنم لدب "يذلا"و «هريخ "اذ"و ءأدتبم ماهفتسا مسا "نم" نأ لمتحي :لإ يذلا اذ نم

 ثيح ىلاعتو هناحبس هنم ليزنت اذهو .نيلامتحالا الك ىلع لوصوملا ةلص "خلإ هللا ضرقي" :هلوقو هربخ لوصوملاو
 :مكحلا بحاص لاق ؛هديسل هادي تكلم امو دبعلا نأ عم ءاضرق هيلإ اهعوجر ىمسو ءهدنع نم لاومألا هدابع كلم

 (يواصلا ةيشاح) .كيلإ بسنو ؛قلحخ نأ كيلع هلضف ديزم نمو



 ديددخا ةرّؤس ء/١ نورشعلاو عباسلا ءزجا
 هفعضيف' :ةءارق فو ذل ةَقِمم+ لاعت ل دقشب نآب اك اتصف هللا ليبس يف هلام لا

 ”جأ ةفعاضملا عم َرُهَلَو "ةرقبلا" يف ركذ امك ةئام عبس نم رثكأ ىلإ رشع نم ديدشتلاب
 ع 9 ىع

 َنيَب مهُروُت ئَعَسيِتَنِمْؤُمْلآَو َنيِيِمْؤُمْلا ىَرَت مْوَي ركذا «لابقإو اضر هب نرتقم 3 ٌميرك

 ىو... ,اهونغو يأ تدنج ْمْويْلا مكفرشك :مهل لاقيو رهبد مي يللا 7
 طفلا ىلع نأ 5 5

 هلدبي يح هللا ليبس يف قفني يذلا اذ نم يأ :لدبلا دادرتسال لاملا جارخإ ضرقلا نأل ؛اضرق يمس :للإ انسح

 مصاعل بصنلابو ؛هفعاضي وهف يأ ءرثكألاو ورمع يبأل عفرلاب :هفعاضيف (لمجلا ةيشاح) .ةريثكلا فاعضألا هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .ديدشتلاب "هفعضيف" :رماع نبال ةءارق يفو «ماهفتسالا باوج ىلع
 دعب هركذ نأ مهوتي الف هيلع هلابقإو هناحبس هللا اضر هب نرتقا ام ميركلا رجألاب دارملا نأ ٍنيعي :خ! هب نرتقم

 امك ءهسفن ف ٌدومحم يرك فاعضألا هيلإ مومضملا رجألا كلذ نأ هانعم :يرشخمزلا لاقو ءراركت رجألا ةفعاضم

 "ركذا"ل هب لوعفم هنأ نيعي :هوي ركذا (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاح ةلمج وهو «فيكلا يف غلاب ءمكلا يف دئاز هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) . 'هفعاضي' دايس رجأ" :هلوقل فرظ :ليقو ءاردقم

 (مويلا كلذ يف رجأ هل رقتسا يأ :"رجأ هلو" يف لماعلا رارقتسالل 8 هنأ :اهدحأ ءهجوأ هيف :2ا ىرت هوب

 .هلصأ ىلع فرظ وهف «ىرت موي نورجوي :هريدقت :ثلاثلا .هب الوعفم نوكيف «"ركذا" يأ ءرمضم هنأ :ياثلا
 هيف لماعلا نأ :سماخلا .هلصأ اذه ؛مهارت موي تانموؤملاو نينمؤملا رون ىعسي يأ ؛"ىعسي" هيف لماعلا نأ :عبارلا

 "مهيديأ نيب"و «"موي" يف الماع هلعجن مل اذإ اذهو «ةيرصب ةيؤرلا نأل ؛لاح "ىعسي"و «ءاقبلا وب أ لانعاش

 (لمجلا ةيشاح) ."مهرون" نم الاح نوكي نأ زوجيو ؛"ىعسي"ل فرظ

 نيتاه صح امنإو :مفاعأبو مهيديأ نيب (نيلامكلا ريسفت) .ةنجلا ىلإ نوكيف «تاعاطلاو ديحوتلا رون يأ :موهرون
 تاهجلا عيمج نع ربع :ليقو ؛مهل اراعش رونلا لعجيف «نيتهجلا نيتاه نم مهلامعأ فئاحص نوتؤي مهنأل ؛نيتهجلا

 راخلا نأ ديري «مهفامبأب رونلا يأ :نوكيو (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاح ةلمحلاو ءامهفرشل ؛ءزحلاب لكلل اريبعت ؛اممك

 الخاد نوكي ىح "مهيديأ نيب" :هلوق ىلع افطع سيلو ؛"ىعسي" ىلع فوطعم وهو «فوذحمب قلعتم رورخبلاو
 :مهوقلتي نيذلا ةكئالملا لوقت يأ :2 مه لاقيو (نيلامكلا ريسفت) .نيميلا مئالي ال يعسلا نإف ؛يعسلا تحت

 (يواصلا --ٍ .ةياهف ميغ ىلإ مكلبقتسي ام عيمج يف ةميظعلا مكتراشب يأ مويلا مكارشب
 هربخ "تانج"و «فرظ "مويلا"و ءأدتبم "وكارشب" :هلوقب "نيمسلا" هركذ ام بارعإلا اذه حاضيإ  :اهوخغد يأ

 «فرظلا يف لماعلا وهو ءردقم ل بصن لحم يف ةلمجلا هذهو «تانج لوحد هب رشبملا يأ هفاضم فذح ىلع

 مكلوحد مكارشب ريدقتلا ذإ ؛فوذحملا فاضملا اهيف لماعلاو ؛لاحلا ىلع بصن "نيدلاح" :هلوق :لاق مث ءمدقت امك

 - «تانج لوخد راصف ؛هلوعفمل ردصملا فيضأو «بطاخملا ريمض وهو لعافلا فذحف .ءاهيف نيدلاخ تانج



 ديدحلا ةروج عا ا نورشعلاو عباسلا ءرجا

 نوقشتُملا لوقي هزي > ُمِظَعْلا ُرْؤفلا وه كلِلد نيف تيان ٌركألا انتحت نِم ىرجت

 يأ ءاظلا نك ةزمهلا حتفب 5 يفو ءانورصبأ انوُرُظنأ - سيلا تفينملاو
 جمع :: 3 راسنا قف مالا

 2 /هوبطيدابإا روش وه .ليقر وش نينمؤلا 0-50 آمر [ًروُت :رث أوثق

 220 ُباَذَعلآِهِلَبِق نِم نيقفانملا ةهج نم ُهرِهَّظَو نينمؤملا ةهج نم محلا هيف ُهْنِطاَ
 بابلا وأ روسلا نطاب

 هنأل ؛اهيف لماعلا وه "مكارشب" نوكي نأ زوجي الو «بارعإلا يف هماقم هيلإ فاضملا ميقأو ءفاضملا فذح مث -
 (لمجلا ةيشاح) .هب رشبملا يعم. ىرشبلا نأ مولعمو ؛ينحأب لصفلا مزليف «هتاقلعتم ركذ لبق مهنع ربخأ دق ردصم
 نم ثسسفَن## :مهوقب قيلأ اذهو .ناكملا مهل ءيضيف ؛ءمههوجوب مهولبقتسا مهيلإ اورظن اذإ مهأل :انورصبأ

 نإ :ان#و سابع نبا نع يناربطلا جرخأ ءهرخآ ىلإ اوعجرف :مكءارو اوعجرا .هريغو "يواضيبلا" نم كحك ون
 لاقف::تاققانملاو نيقفانملا رون هللا بلس طارضلا ىلع اووتسا اذإف:ءارون قفانم لككلو :ءارون نموه لكل ىطعي هللا
 ةياور يفو ءادحأ دحأ كلذ دنع ركذي الف ءانرون انل ممتأ :نونمؤملا لاقو .مكرون نم سبتقن انورظنا :نوقفانملا

 مويلا كلانه اوسمتلاف ؛ةملظلا نم متثج ثيح نم مكءارو اوعجرا :نونمؤملا لاقف اد يقهيبلاو ريرج نبال
 اب عد ىلا ىلاعت هللا ةعدخن يهو ءارون اوسمتلاف مكءارو اوعجرا :مهل ليق :ه#ذ ةمامأ بأ نع مكاحلا دنعو

 ,رونلا هيف مسق يذلا ناكملا ىلإ نوعجريف ١( 47 :ءاستلا) يْدْهْعِداَحَ ّوهَو هللا نوْعِداَحُي8ِ :لاق ثيح «نيقفانملا
 مهغأل ؛كلذو مهي ءازهتسا اذهو ءانرون ىلإ مكل ليبس ال نيبئاخ اوعجرا ئععملا وأ :يواصلا لاق ؛مهيلإ نوفرصنيف
 زاينادلا ىلإ ةلو:«فقولل لا عوجرلا نوعيطتسيل

 نإف ؛هيلع عرفتم "مكءارو اوعجرا ليق" :هلوق ىلع فوطعم "مهنيب برضف" :هلوق نأ رهاظلا :خلإ مهنيب برضف
 يف نوقفانملا ىقب مهلامعأو مهفراعم راونأب ةءاضتسالاو محمي قوحللا نع نيقفانملا اوعنم امل ةكئالملا وأ نينمؤملا

 :هلوق نوكي اذه ىلعف ءروس ةنجلا ىلإ مهيدؤي يذلا رونلا نيبو مهنيب برض هنأك كلذب اوراصف ؛مهقافن ةملظ

 وأ ءركذ امي فوصوم طئاح رانلاو ةنحلا نيب برضي :ليقو .ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم "روسب مهنيب برضف'
 هب دارملاو «ةنيدملا طئاح :- ةغل - روسلا .ةدئاز ءابلاو ءروس يأ :روسب (لمجلا ةيشاح) .فارعألا باجح وه

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا لهأو ةنحلا لهأ نيب برض يذلا باجحلاو «طئاحلا انهه

 : هوك نأ زوجي ةلمحلا هذه دهب هيف ةئطاب" .هكوقو ومالا ةفص ؛رج موب قا ريععو اديبم“ :تناب اهل

 (لمجلا ذو .هللا وهو :لعافلل ا اينبم "برضف" ديبع نب ورمعو يلع نب ديز أرقو .ةنيرقب 1 برقألا ىلع دوعي



 ديدحلا ةروس ع نورشعلاو عباسلا ءرخا

 َضَئَرَتَو قافنلاب ٌُكَسْفنُأ َمُنَتَ اب أوُلاَق ةعاطلا ىلع بك مكعم نكت ملأ مُجوُداَكُي

 اج نح 0 رو هد نيد يف متككش َرْسَبَتَرَو رئاودلا نينمؤملاب

 ةَيذِف مديرسو ءايلاب ْدَحْؤُي ال َمْويَلاَف تاطيشلا © زورغلا هللا مُكَرَعَو تدوملا ِهَّنلأ أ

 أَي لأ يه ةريصملا نسثبق مكب كيلا كلوب ىهه [ 2 أوُرَفك نيينأأ ني الو

 صظ”101 ا حارملا اورثكأ امل ةباحصلا نأش يف تلزن ْأَوُكَماَء َنيِذَأل نحَي

 (نيلامكلا ريسفت) .مهنيب بجح نيح روسلا ءارو نم نينمؤملا نوقفانملا يداني يأ :مهفودانب
 كالحلا نم رهدلا ثداوح مهل مترظتنا يأ :هتصبرتو (كرادملا ريسفت).اهومتكلهأو قافنلاب متنتف يأ :وكسفنأ متتف

 «ثعب ال هنأب داقتعالا وأ يأ :ناطيشلا (نيلامكلا ريسفت).نينمؤملاب رئاودلا لوزن يف رامعألا دادتما يف عامطألاو ةقرفتلاو

 ."بيطخلا" نم «سفنلل ضوعلا وأ لدبلا وه :ةيدف (نيلامكلا ريسفت) .بذعي ال ميرك روفغ ىلاعت هنأل وأ

 ءايلا هنم فذح ءلتعم وهف ايزيعد "ىنأ" عراضم نونلا رسكو ةزمهلا نوكسب "نأي" نأ ىلع ةماعلا :نأي ملأ

 نيب تئرق ةيآلا هذه نأ :ءد قيدصلا ركب يبأ نعو ءتقو ئجي ملأ :نيعملاو ؛"لمجلا" نم «مزاجلل ؛همال يه يلا
 لاق :هبولقلا :تسق ا اذكه :لاقف مهيلإ رظنف ءاديدش ءاكب اوكبف «ةماميلا لهأ نم موق هدنعو «هيدي

 هتبرغتسا امف «هراونأ تفلأو «نآرقلا عامس تنمدأو تبلصت يأ ؛بولقلا تسق ىح :"فراوعلا" يف يدرورهسلا
 رارمتسا ىلإ هنم ةراشإ «ةالصلا يف يلاحك ةالصلا لبق يلاح :مهضعب لاق اذهو «برغتسملاك دجاولاو «ريغتت نح

 دوهشلاب امل نيسحتلا هتقيقحو «نيوأتلاو ةوسقلاب بولقلل حيبقت هرهاظ "بولقلا دق وع :هلوقف .دوهشلا لاح

 ةكراطخلا ىلإ لبا اياك رب دره يلا نوقلا يديرلا هالعص نم عيت قع يل انها :ةيآلا يف .كلر ىلقبلا لاق ءنيكمتلاو

 ."نايبلا حور" نم هللا ةبحم نارينب هللا يف اوقرتحا ةوفصلا لهأو هللا ركذ دنع عوشنلا ىلإ اوحاتحي ح

 ناحك نيئي نآو (07:بازحألا) ؟هاَنِإ نيرظان َرْيَغإ» :ىلاعت هلوق يف امك «تقولا :ءانإلاو ,مزاجلل طقس نيحلا نم :نحي

 رفن ىلع دي يبنلا جرح :تلاق اي ةنقئاخ نح-هيوذرم بآل :ل! ةباحصلا نأش (نيلامكلا ريسفت) .ءدعمو ًاظفل نيحي

 "نأي ملأ" :مككحض نم ّيلإ لزنأ دقلو !مكبر نم نامأ تأي ملو نوكحضت" :لاقف ,نوكحضي مهو هباحصأ نم

 (نيلامكلا ريسفت) ."متكحض ام ردقب نوكبت" :لاق ؟كلذ ةرافك ام !هللا لوسر اي :اولاق ,"ةيآلا

 يفف .حازملا اورثكأو «ةدابعلا نع اولساكتف «ةنيدملا يف هوباصأ يذلا شيعلا نيل ببسب يأ :حازملا اورثكأ امل

 ام ضعب نع اورتفف «هتيهافرو شيعلا نيل نم اوباصأ ةنيدملا اومدق امل مهنأل كلذو «نينمؤملا يف تلزن :"نزاخلا"
 نيبو انمالسإ نيب ناك امو :ء#ه دوعسم نبا لاق «ةيآلا "اونمآ نيذلل نأي ملأ" كلذ يف لزنو اوبتوعف ؛هيلع اوناك
 (لمحلا ةيشاح) .نينس عبرأ الإ ةيآلا هذهي هللا انبتاع نأ



 ديدحلا ةروس 4 ال 4 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 اوخي لَو ناآرقلا قل دب ديدشتلاو فيفختلاب كرت تؤول ركزإ :كولق عشْخع نا
 صفح و عقانل

 ٍمِهِلَع لاصف ىراصنلاو دوهيلا مه لبق ني بس كلا ا و ل عشخت ىلع ف وطعم

 - :: تروقسف مَ ريثكو هلا ركاذل نلت مل م 0 وفا ساق مهئايبنأ نايلو مهديب نمزلا ُدَمألا

 لعفي كلذكف ,تابنلاب اجتْوم دقي ئضوأالا نكشتلا نأ نيروك ذملا نينم ؤملل باطخ ًاَدُملعا

 بَ هريعو اذهبي انتردق ىلع ةلادلا ت ِتَيآلا مكل انيب دق عوشخلا ىلإ اهذرب مكبولقب

 اوقدصت نيذلا يأ - داصلا يف ءاتلا تمغدأ - قّدصتلا نم َنيِقّدَم 5 كلا نإ < ١ َنولَقَعَت

 ناميإلا قيدصتلا نم امهيف داصلا فيفختب ةءارق فو «نقدصت اللا تقتكتلا

 20777715715 ]1 1 1 ]1 ]1 0111 «بيلغتلاب ثانإلاو روك ذلا ىلإ عجار اَمَسَح هع أور أد

 هللا ركذي نأ هللا ركذب دارملاو :نآرقلا (نيلامكلا ريسفت) .ركذلا ىلع افطع الحم رورحب وهو ةلوصوم :لزن امو
 :نيفصولل عماج نآرقلاف ءرخآلا فصولا ىلع ءيشل نيفصولا دحأ فطع نم نوكيف ءاضيأ نآرقلا هب دارملا :ليقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ءامسلا نم لزان هنأو «ظعاوملاو ركذلل

 نإف ؛يمحر نم اوطنقت ال !يدابع اي :لوقي ىلاعت هللا نأك «حازملا نأش يف اوبتوع نيذلا يأ :نينمؤملل باطخ
 تتبنأف ءركفلاو ركذلاب مكبولق تييحأ عوجرلاو ةبانإلا مكنم لصح اذإ كلذكف «تابتلاب ةتيملا ضرألا ءايحإ ٍينأش

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوسرو هللا اوقدص يذلا يأ .هلبق امل ريسفت رحلاب :ناميإلا (يواصلا ةيشاح) .فراعملاو مولعلا
 نم هيلع مزلي امل ؛ليق امك طقف لوألا ىلع ال نيلعفلا عومجمب ىلع فوطعم وهف يأ :ثانإلاو روكذلا ىلإ عجار
 "اهيف" :هلوقو ."لا" ةلص يف نئاكلا مسالا يأ ءمسالل تعن "لا" ةلص ف" :هلوقو .اهمامت لبق ةلصلا ىلع فطعلا

 ؛نيقدصملا ف لعفلا نيعم * يلخ ليطخ' اهللا اريضرقأو" ةةلوق + "بيظنللا" .قاو (لمجلا ةيشاح) .هدعب "لح"ب قلعتم

 .هللا اوضرقأو اوقدصأ نيذلا نإ :ليق هنأك "اوقدصأ" ئيعمب لعافلا مساو ؛"نيذلا" نيعع د نأل

 ؛ديدشتلا ةءارق ىلع "نيقدصملا نإ" :هلوق هنع ٍيغي "اوضرقأو" هلوق نإ :لاقي امع باوج "لإ ضرقلا ركذو" :هلوقو
 نع ةرابع نسحلا ضرقلاو ؛نسحلاب هفصول ةلطوت هركذ ديعأ هنأ :باوحلا لصاحو ؛ةقدصلا ضرقلاب دارملا نأل
 ؛راركتلا مهوت عفدنيف (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةقدصلل قحتسملا ىلع ةينلا صولخو سفنلا ةبيط نع بيطلا نم قدصتلا

 .قلطم قدصت هلبق امو ديقم قدصت اذه نأل

 ةلص ىلع هفطع نم مهوتي ام عفدناف «تاضرقملاو نيضرقملا امي دارملاف ؛ثانإلا ىلع روكذلا بيلغت يأ :بيلغتلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .تاقدصملا وهو ؛يبنحأب ةلصلا ءازجأ نيب لصفلا مزلي هنأ نيقدصملا



 ديدحلا ةروس 000 ؛/ه نورشعلاو عباسلا ءعزجلا

 ضرقلا ركذو «؛لعفلا لحم لح اهيف هنأل ؛"لا" ةلص يف مسالا ىلع لعفلا فطعو

 مهضرق ئأ ديدنقتلاب "قعضي" :ةوءارق فدك ضي هل كيبقت قيدصتلا دعب هفضوب

 ةابا_ ف 5 5 ا ا د لا ب ا ع هدا ا دكروف © ب ق2 د

 نووقلابلا نوقيدِصلا مه كيتلوا -هلسُرَو هللاب اونماء نيِذلاَو ؛ىز) ميرك رجا َمِهَلَو مهل
 و 7 عد 6 3 ١ : 1 ) 2 هاج جار َ 2 8 5 5

 ْجهُروُتَو مهرجا مهل ممألا نأ نيبذكملا ىلع مهير َدنِع ٌءاَدَِهْشلاَو قيدصتلا يف
0 

| 
 جف يعمل يدتعصأ قرركو انتينادحو ىلع ةلادلا انجياك اوبدكوو اورفك كريدلاو 5 1 ا عا راع دوا 5 5 0 ع ع ” |0017 ع 4 1# 0-3

 ىف ٌرْئاكَتَو مكنيب رخافتَو نيرا ميزو وهو جول ايدل دكا مخ أؤملعأ و . ول نسر ب نا تسسحع هل

 50*13 1 ذ]ذ] ]1 ]1 ذ]ذ]1]1]1]ذ1]1]1]1 ل يلي يلا ِدلوَأْلاَو لّومَأْلا

 نإ :لاقي امع باوج :2إ ضرقلا ركذو (نيلامكلا ريسفت) .اوقدصو اوقدصت يذلا نيعمب هنإف :لعفلا فطعو

 هفصول ةئطوت هركذ هنأب باجأف ةقدصلا ضرقلاب دارملا نأل ؛هنع ئيغي ديدشتلا ةءارق ىلع "نيقدصملا" :هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .نسحلا وهو ءضرقلا فصوب قدصتلل يأ "هل دييقت" :هلوقف ؛نسحلاب

 ىلع ةينلا ةحصو سفنلا بيط نم قدصتي نأب نسحلا ضرقلا رسفو «صالخإلاب ةنراقملاب قدصتلل يأ :هل دييقت

 ةنسحلا مهفئاحص يف مهل بتكي يأ ,فيعضتلا نم فعضي :رماع نباو ريثك نبال ةءارق يفو ؛ةقدصلل قحتسملا
 (نيلامكلا ريسفت) ."مهل" ىلإ ادنسم لعفلا لعجي دقو «هباوث يأ :وهضرق .كلذ ريغ ىلإ ةئام عبس ىلإ ةرشعب

 ربخن هربخ عم وهو ؛مهربخ "نوقيدصلا"و ءاثلاث أدتبم نوكي نأ زوجي 'مه"و «ناث أدتبم ' انتالرلاو انهم :اونمآ نيذلاو

 (لمجلا ةيشاح) .لوألا ربخ هربخو "كنئلوأ"و ءالصف "مه" نوكي نأ زوجيو لوألا ربخ هربخو يناثلاو «يناثلا

 صخشلا ىمسي ال ناميإلا درجمف الإو ؛لماكلا ناميإلا دارملاو ؛هلسرو هللاب نامبإلاب نوفوصوملا يأ :نوقيدصلا
 :امهدحأ ؛ناهجو هيف زوجي :مير دنع ءادهشلاو (يواصلا ةيشاح) .ةوبنلا تحت ةبترم قيدصلا نأل ؛اقيدص هب

 ءءادهش نوقيدص مهنأ اونمآ نيذلا نع ربخأ ءامات "ءادهشلا" ىلع فقولا نوكيف «هلبق ام ىلع فوطعم هنأ

 امإو ةلمجلا امإ ؛"يهرجأ مهل" :هلوق هنأ :يىاثلاو ءهدعب فرظلا هنأ :امهدحأ ,ناهجو هربخ يفو ءأدتبم هنأ :ياثلاو

 الإ ءيجي ال ةغلابم لاثم قيدصلاو «بارعإلا نم هتركذ ام ىلع ىفخي ال فقولاو «هب لعاف عوفرملاو ,هدحو راجلا

 (لمجلاا ةيشاح) .ابلاغ ينالث نم

 مه ةمألا هذه ىتوم نأ نيعي .هانعع ديهش وأ دهاش عمج هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ؛مهيلع ءادهش يأ :نيبذكملا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .كلذ اوركنأ نيح ةلاسرلا مهلسر غيلبتب ممألا ىلع ءادهشلاو نوقيدصلا



 ديدحلا ةروس ا ظ نورشعلاو عباسلا ءرجلا

 يه يأ لثمك ةرخآلا رومأ نمف اهيلع نيعي دف تاعاطلا | امأو ءاهيف لاغتشالا يأ

 :شانلا ماب عارزلا َرافُكلا َبَجع رطم ثيغ لثمك اههالحمضاو م اباجعإ يف

 ةّرج الا ىفَو حايرلاب لعضو اتاتف اَمَطُح ُنوُكَي من اًرَفْصُم ُهَرَتَف سبيب ُجيِيَمُ هنع

 ايندلا اهيلع رثؤي ملد نمل نكشف هللا َنِم ةَرِفْعَمَو ايندلا اهيلع رثآ نك يَ تاع

 ِةَدَجَو مكبر مقر ٍةَرِفْغُم لإ أَوقِباَس (ج <! روُرْغْلأ ُعَكَم كَم الإ اهيف عتمتلا ام آَيَنَّذلآ َةوَيَحْلَآ مَ

 ةعسلا :ضرعلاو ؛ىرحألاب امهادحإ تلصو ول ضرألاَو ِءاَمَّسلأ ضّرَعك اَبْصْرَع
ّ 

 ٍلْضَقْلآ وذ ُهَنآَو ءآَسَي نم ِهِتْوُي هللا لْضَف َكِلَذ هِلْسرَو هلآ أوُنَماَء تيل َتَدِعأ
 دقفو ضرملاك كيش د يَ بدجلاب ضر قة نم 0 اه ميظعلا

 لاو عارزلا ةقآو طحشل -
 اث يأ

 هب تاهعاو مو عدا :اهقلخن هاد نأ لبق نيب ظوفحلا وللا يعيتجص ىلإ لوا

 ءايبنألا ضعبل كلذ لصح دقو «ةمومذملا ايندلا نم سيلف دالوألاو لاومألا ةرثك درحب امأو :خلإ لاغتشالا ي

 (نيلامكلا ريسفت) .جاوزألاو دالوألاو لاومألا نم :2إ نيعي امو (نيلامكلا ريسفت) .الثلثلكلا#غ ناميلسو كقسوي
 .فوذحم أدتبم ربخ "لثمك" نأ ىلإ هب راشأ :يه (نيلامكلا ريسفت) .تاعاطلا ىلإ ةليسو امنوكل :خإ رومأ نم

 لاق :خاررلا ةرفاكلا ؛"سوماقلا# يف امنك عراز ينأ راح قع زقاك عنج ةيآلا يف رافكلا:نأ ىلإ ريشي :غاوزلا
 هرذب رتسي يأ «رفكي هنأل ؛رفاك :عارزلل لوقي برعلا :يرهزألا لاق «عارزلا رافكلاب دارملا مشد دوعسم نبا
 (نيلامكلا ريسفت) .بارتلاب

 اتابجومو اهيابسأ ىلإ يأ :ةرفغم ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .فلكت الب عاتملا لحم ىتأتيل فاضملا ديق :رورغلا عاتم
 (نايبلا حور) .بجوم ريغ هسفن لمعلاف الإو هللا دعو بسحب يأ ؛ةحلاصلا لامعألا رئاسو رافغتسالاك

 لباق ام ضرعلاب دري مل هنأب رسفملا باحأف ؛لوطلا ركذي ملو ضرعلا ركذ هنإ :لاقي امع باوج :ةعسلا ضرعلاو

 ضرعلا نأش اذه ناك اذإ هنأل ؛افأشل اميظعت ؛لوطلا ركذ كرت هنأب اضيأ بيحأو «ةعسلا هب دارأ لب «لوطلا

 (يواصلا ةيشاح) .لوطلا نم لقأ ضرعلا نأل ؛مظعأ لوطلاف
 نم باصأ ام يأ «ربخلا عضوم ف "ضرألا يف" :هلوقو .رامثلاو عورزلا تافآو بدجلا نم يأ :ضرألا يف
 يف الإ" :هلوق .دالوألا تومو باصوألاو ضارمألا نم يأ "مكسفنأ يف الو" :هلوق .ضرألا يف ةتباث ةبيصم

 (كرادملا ريسفت) .حوللا يف ابوتكم الإ يأ ؛لاحلا عضوم يف وهو «حوللا يف يأ "بتك



 ديدحلا ةروس 0 مالا نورشعلاو عباسلا ءزجما

 نعم. لعفلل ةبصان "ىف" ةلبكل © بت هللا َلَع كلل نإ كلذك ةمعنلا يف لاقيو

 رطب لم حوش نسوا ريرغاومل# الل ؛ىلاعت كلذب ربخأ 7 "نأ"

 نانيإلا نم ورمع ا نيك نم ررهمجلل

 5 هيلع بجي اهه ا ع ديدش كليع و 1 هب * لشاب اكلأ نور دويل

 َدَقَل هئايلوأل 2 يوك هريع نع ُىَعلا هطوقسب عارف فو «لصف ريمضا وه هلل
 رماع نباو عفانل

 َبَتكْل ٌمُهَعَم اَنْلَرَنَأَو عطاوقلا ججحلاب ِتتيَيْلاِب ءايبنألا ىلإ ةكئالملا اَنَلُسُر اَتلَسَرَأ
 2ظ11111111111آ1 1 ]7 ص'إصظظ1111110 لدعلا < راَئيِمْلاَو بتكلا نيعم

 حوللا يف ةبوتكم الإ دلولاو ةحصلاك مكسفنأ يف الو رطمللك ضرألا يف ةمعن قلخلل لصح ام يأ :كلذك

 ٍتآلا ليلعتلا ليلدب تفطع ام عم واولا فذح ةيآلا يف نأ ىلإ ةرابعلا هذمي رسفملا راشأو ءاهقلخي نأ لبق نم ظوفحما
 ءرشو ريخس نم ثداوحلا عمج ةبيصملاب داري نأ حصيو ,"مكاتآ ام اوحرفت الو مكتاف ام ىلع اوسأت اليكل" :هلوق يف

 (يواصلا ةيشاح) .رشبلا ىلع مهأ اهنأل ؛ركذلاب اهصخف رشلا ةبيصملاب دارملا نأ نم رسفملا هيلع ىشم ام ىلعو

 ضعب نأ ملع نم اذكو ءهدقف دنع هعزج رثكي مل ةلاحم ال دوقفم هدنع ام نأ ملع نم نأل :مكتاف ام ىلع اونرحت

 (نيلامكلا ريسفت) .هلين دنع هحرف مظعي مل لاحب هتوفي ال هلوصو نأو «هيلإ لصاو ريخلا
 "نيذلا" نأ ىلإ هب ريشي :ديدش ديعو مه [(نيلامكلا ريسفت) .مكتاف ام ىلع :هلوق هل داعيو] .هلبق نم يأ هللا نم يأ :هنم

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع لابولاف :هريدقت فوذحم اهاوجو «ةيطرش "نم"و ءضرعي يأ :لوتي نمو .فوذحم هربح ءأدتبم

 مهعم انلزنأو" :هلوق يف ةيعملا حيحصت ريسفتلا كلذ ىلع هل لماحلاو دحأ هيلإ هقبسي ملو يرشخمزلا كلذ يف عبت :ةكئالملا

 باتكلاب لزني مل هنأل ؛روهمجلا هيلع امك رشبلاب لسرلا رسفي نأ بسانملاو ؛ةكئالملا عم لزنت امنإ بتكلا نأل ؛"باتكلا

 انلزنأو :ريدقتلاو «ةرظتنم لاح ءفوذحمم. قلعتم فرظ "مهعم" :هلوقف ذئيحو «طقف ليربج الإ لسرلا ىلع ماكحألاو
 (يواصلا ةيشاح) ."ىلإ" نيعمب "عم" وأ ؛مهيلإ لصو اذإ مهعم نوكي نأل ؛ارئاصو الثآ هنوك لاح باتكلا

 لازنإ هلازنإب دارملاو ,فورعملا نازيملا :ليقو «هب مهرمأ لدعلا لازنإب دارملاو ءءادعألا هب عفديو ةسايسلا هب ماقيل :لدعلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هب اونزي كموق رم :لاقو 0ع حون ىلإ نازيملاب تع ليربج لزن :ليقو .هدادعإب رمألاو هبابسأ



 ديدجلا ةروس 4 ا// نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هب لتاقي يدش. ساب هق نداعملا نم هانج رخأ ديرتللا اَعَلَرََْو طَسقْلاِب م نسال َموَقَيِل

 نسب فاعلا هب رع توام ةدهاشم و سلا وعي

 ا سيحر

 07-5 هن ورصبي 5 هن ورصني' :ايفكف سابع نبا لاق «ءايندلا ُْق مهنع ابئاغ يأ
 ةمألا هذه ريسفت يف يأ

 َمِهَرَبِإَو اَحوُن اَئلَسَرَأ َدَقَلَو .امب ٍنأي نم عفنت اهنكل «ةرصنلا ىلإ هل ةحاخ ال ,م23ٌديِرَع

 روبزلاو ليحنإلاو ةاروتلا :ةعبرألا بتكلا عي تتعصلاو ةّوبنلا اَمِهيّيَرَذ ف َنلَعَحَو

 ىلع اًبيفق مث 2  نوقِسَف َوَكبِم ريِثَكَو ريقه مكاونأ ميهاربإ هييذ ديل ؛ناقرفلاو
 دارقلا ةةحست فو

 لن
 ب" سيتا

 ريد رولا يف اقلعجنو كجإلا ةنياع متزم .نفأ يونيو انفو اني مهرلا#

 :ضرألا نإ ءامسلا نما تاكرب عبرأ لنا ىلاعتن هللا تإ" :لاق هع هنأ ركع متع با: فقر : "ريبكلا" ىف: ةكيدخلا انلازنأو

 رخآلا نيعم حراشلا راقتلو «ةئيهتلاو ءاشنإلا لازنإلا اذه ئيعم نإ :ياثلا لوقو «"حلملاو ءاملاو رانلاو ديدحلا لزنأ

 عم تلزن ءايشأ ةثالث :ه5# سابع نبا نع ريرج نبا ىورو «هثادحإو هؤاشنإ هلازنإب دارملا يأ :نداعملا نم هانج رخأ
 هملع قلعتم رهظيل :ئعملاو ؛قلخلل يأ :ةدهاشم ملع (نيلامكلا ريسفت) .ةقرطملاو ناتبلكلاو نادنسلا :مدآ

 . (يواصلا ةيشاح) .ميدق هنأ عم ءملعلا ثودح مهوي ليلعتلا اذه نإ :لاقي ام عفدناف «هدابعل

 :ليقو «ةرضتي' نم هللا ملعيلو ؛لدعلاو قحلاب سانلا لماعتل ؛ءايشألا هذه مهعم هللا لزنأ يأ :2ا ىلع فوطعم

 :هلوقل بسنأ كلذ نأ ىفخي الو ءاوعفشيل وأ اولتاقيل ؛ديدحلا انلزنأ يأ «هلبق ام هيلع لد فوذحم ىلع فطع

 لعاف نم لاح :بيغلاب (نيلامكلا ريسفت) .هللا ملعيل ؛هلزنأو يأ ءفوذحم ةلص ماللا لعجي دقو ؛"هرصني نم"
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ىلاعت هنع نيبئاغ وأ مهنع ابئاغ يأ هلوعفم وأ "رصني'

 ىلع فوطعم :خإ احون انلسرأ دقلو (نيلامكلا ريسفت) .ءالا نم لاح هنوك ىلع داهشتسا :سابع نبا لاق

 نأل ؛ركذلاب نيلوسرلا نيذه صحو «ميظعتلاو ءانتعالا ديزمل اراهظإ مسقلا رركو ."انلسر انلسرأ دقل" :هلوق

 مورلاو برعلا وبأ 3ع ميهاربإو ءرشبلا عيمجل يناثلا بألا وه آةتلع احون نأل ؛كلذو ءامهتيرذ نم ءايبنألا خيم

 (نايبلا حور) .ةقفشلا يهو "ةمحرو" «نيللا يهو :ةفأر (يواصلا ةيشاح) .ليئارسإ نيبو



 ديدحلا ةروس 24 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 اه بك ام مهسفنأ لبق نم اَهوُعَدَتَبَآ عماوصلا ةانقاو ءاسنلا ضفر يه َةَيِناَبهَرَو

 2: رص ٠ نع ااا ا ا < ى 5 1 9 »8 07 70

 َّقَح اَهَوَعَر اَمَف هلآ ةاضرم ناّوْضر َءاآَعَيَبَأ اهولعف نكل الإ امي مهانرمأ ام َرِهِيلَع

 يقبو ؛مهكلم نيد يف اولحدو ىسيع نيدب اورفكو «مهنم ريثك اهكرت.ذإ اَهَتَياَعَر

 ويلا و ل فلا يب ملا م 2 5 ب
 ريثكو ٌمهَرجأ َمْمِم هب اونَماَء َنيذلا اَنيِتاَتف انيبنب اونماف مهنم ريثك ىسيع نيد ىلع

 | 0 راج » نيا 0 دوم معا كيد * زم ل خا ا ل ع

 ىلعو 225 دمحم هِلوسَرِب اونِماََو هللا اوقتا ىسيعب اونَماَء نيذلا اهيأتي (2 ) َنوقِسَف مكن
 ندا 8 انك ىف فا ا ا اسس لا عا : ل 3 : 1

 ةاواق هام هه 2 ه2 25ه 2 مه م ع9 2 ْمِحَّر ٌروُفَغ ُهّللَو 00 يام ىلع هب

1 : 

 ."انلعج" لوعفم نوكيف "ةفأر" ىلع فطع :ليقو ءرثكألا ركذ اذك «ريسفتلا ةطيرش ىلع بوصنم :خلإ ةينابهرو

 ةضايرلاب اوؤاج يأ :مهسفنأ لبق نم (نيلامكلا ريسفت) .ةعدتبم ةينابهر مهيولق يف انلعج يأ ءاه ةفص "اهوعدتبا"و

 تاريغت نم حتفلاف ءبهار عمج ءارلا مضب نابهرلا ىلإ بوسنم يهو ؛مهسفنأ دنع نم سانلا نم عاطقنالاو ةقاشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفنأتسم نوكت نأ زوجيو ةيئابهرل ةفص :خلإ اهانبتك ام (نيلامكلا ريسفت) .ةبسنلا
 هانعم :اولاق ةعامجو ةداتق بهذ اذه ىلإو «هتداع ىلع "نكل" :هلوقب هرسف اذلو ءعطقنم ءانثتسا :خلإ ءاغتبا الإ

 مهيلع اهانبتك ام :ىيعلاو ؛هلجأ نم لوعفم وه امث لصتم ءانثتسالا نإ :ليقو ءاهوعدتبا مهنكلو مهيلع اهضرفن مل

 (لمجلا ةيشاح) .هدلل_ دهاجم لوق اذهو "ىضق" نعي "بتك" نوكيو «هللا تاضرم ءاغتبال الإ ءايشألا نم ءىشب

 (نيلامكلا ريسفت) .ةبرق اهنأ اومعز امث اومزتلا امت. مايقلا مدعو «ىلاعت هللا نيد يف عادتبالل ؛نيهجوب مهل مذ :خإ اهوعر امف

 ليئارسإ ونب تذختا نيأ نم نوردت له" :كُو يبلا لاق هو دوعسم نبا نعو ؛مهنم ريثك ةينابهرلا يأ :اهكرت ذإ

 ناميإلا لهأ بضغف «يصاعملاب نولمعي ىسيع دعب ةربابحلا مهيلع ترهظ :لاق ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟ةينابهرلا

 يبنلا هللا ثعبي نأ ىلإ ضرألا يف قرفتن :اولاقف ؛ليلقلا الإ مهنم قبي ملف ؛تارم ثالث نونمؤملا مزهف مهولتاقف

 كسمت نم مهنمف «ةينابهرلا اوثدحأو «لابحلا يف اوقرفتف لك ادمحم نونعي- لتِلَع ىسيع اندعو يذلا ىمألا

 (نيلامكلا ريسفت) ."خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي" :ةيآلا هذه الت مث ءرفك نم مهنمو «هنيدب
 ىسيعب اونمآ مهنأل ؛رهاظ نيلفكلا مهقاقحتساف يأ الثلالكلاماع دمحمو ىسيع امهو ةينثتلا ةنز ىلع :نييبنلاب مكنامبإل

 .ثص انيبنب مهناهإل لفكو ,التلع ىسيعب مهفاعإل لفكف «هب اونمآف دن انيبن ثعب نأ ىلإ «هنيد ىلع اورمتساو الع



 ديدحلا ةروس 46 نورشعلاو عباسلا ءزجا

 للك دمحم .اونمؤي مل نيذلا ةاروتلا سّتكلا ٌلَهَأ ملعيل ؛كلذب مكملعأ يأ َمَلْعَي لَكَ

 لْضَف نم ءْيَش ْىِلَع َنوُرِدَقَي ال مفأ ىعملاو نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم نأ

 هيطعي هيِتَوُي هلأ ديب لْضَفْلا َّنأَو هناوضر لهأو هللا ءابحأ مهنأ مهمعز يف ام فالخ مّن

 (2: مِظَعْلا لضفلا وذ ُهَّلآَو مذقت امك «نيترم مهرحأ مهنم نينمؤملا ىتآف ْمآَشينَم

 :نيملسملل اولاق "نيترم مهرجأ نوتؤي كئلوأ" :ىلاعت هلوق باتكلا لهأ نم نمؤي مل نم عمس امل :ليق :ملعي الئل

 مكر جاك رجأ هلف مكباتكب انم نمؤي مل نمو ؛مكباتكو انباتكب هنامبإل ؛نيترم هرجأ هلف مكباتكب انم نمآ نم امأ

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ ملعي الثل" :هللا لزنأف ؟انيلع متلضف ءيش يأبف

 ىلإ اذهب حراشلا راشأو دي دمحم ناهيإلاو هللا ىوقت ىلع بترم نيترم رحألا ءاطعإ نأب يأ :خلإ مكملعأ يأ
 هللا اوقتت نأ ريدقتلا ذإ ؛طرشلا ئعمل ةنمضتملا ةيبلطلا ةلمحلا نيعم وه ءفوذحم.ةقلعتم ماللا نأو ؛ةدئاز "ال" نأ

 نم ءيش ىلع مهردق مدع باتكلا لهأ ملعيل يأ ؛خلإ باتكلا لهأ ملعيل ؛اذكو اذك مكتؤي هلوسرب اونمؤتو
 (لمجلا ةيشاح) .هتدايز تعاش فرح ةدايز الإ هيف سيل نّيب حضاو اذهو هللا ديب لضفلا نأ توبثو ؛هللا لضف
 ."بيطخلا" يف حرص امك «ديكأتلل ةدئاز "ال"و ءفوذحم. قلعتم ماللا نأ ىلإ ةراشإ :ملعيل

 (7١:فارعألا) دجْسَت أ تلي اماظ :يف امك «ةديزم "ال"و ,فوذحمب قلعتم ماللا نأ ىلإ ريشي :خلإ ملعيل

 (نيلامكلا ريسفت) .مكل رفغيو .مكل لعجيو ؛مكتؤي يأ «عزانتلا ىلع ةثالثلا لاعفألا نم لكب قلعتم :ليقو
 ريمض يضاقلا ردقو ؛نوردقي ال هنإ :لاق ثيح نأشلا ريمض يرشخمزلا ردق خلإ مهنأ :نعملاو :نأشلا ريمض اهممساو
 ام نأشلا ريمض ىلإ عحري ال هنأل ؛ىلوأ يضاقلا هركذ امو ءركذ ام ائيش نولاني ال مهنأ نعملا :اولاق ثيح "مه"

 "نأ" دعب ردقم ريمض لك نأ ىلع حلطصا هنأكف «عمجلا ريمضب اهرسف مث نأشلا ريمض رسفملا ردقو ؛هيلإ رطضي مل

 يف هعبتي امك .دارفإلاو عمجلا يف هعبتيف ؛مالكلا يف ةدمعلا عبتي نأشلا ريمض نأ وأ ؛نأشلا ريمض ىمسي ةففحخملا

 ؛نيعملا لصاحلا انايب "ئعملاو" :هلوق نوكي نأ لمتحيو ,"وأ" نيعم. همالك يف واولا نوكي نأ لمتحي «ثينأتلاو ريكذتلا

 (نيلامكلا زيسفت) .تعش ام كسفنل رتحاف ءنأشلا ريمضل انايب ال

 كلك هللا لوسرب اونموي مل هنأل ؛ةرقفملاو رونلاو نيلفع نم هلا لضف نم ركذ امم اعيش نولاتي يأ :لإ نوردقي ال
 نم اونمؤي مل نيذلا دسح :.لي ةداتق لاق (كرادملا ريسفت) .طق الضف مهبسكي ملو «هلبق نم. مهفاعإ مهعفني ملف

 ىلع اورختفا باتكلا لهأ ٍنيمؤم نأ :يورو ."بيطخلا" نم «ةيآلا هذه تلزنف ؛مهنم نينمؤملا باتكلا لهأ
 .هريغو "دوعسلا يبأ" يف امك تلزنف «مهيلع لضفلا اوعّداو «نيترم مهرجأ نوتؤي مهنأب نينمؤملا نم مهريغ
 (لمجلا ةيشاح) .مهمعز يف امل -فلاخم يأ- فالح مهردق مدع عي اذه يأ فوذحم أدتبم ربخ عفرلاب :إ فالخ



 ةلداجملا ةروس 4/1 نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 ةيأ نورشعو ناتنث «ةيندم ةلداحملا ة ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسن

 لاق ناك و ءاهنم رهاظملا اَهِحَوَر ىف يبنلا اهيأ كعجارت َكْلٍدَححَ ىتَلأ َلْوَق وق هللا َعِمَس َدَق

 هيلع تمرح افأب اهباجأف ,كلذ نع هلي يبلا تلأس دقو «يمأ رهظك َّيِلَع تنأ

 (ةبلعث تنب ةلوحع يهو «ةدبؤم ةقرف هبجوم راهظلا نأ نم مهدنع دوهعملا وه ام ىلع

 مهتمض نإ ًاراغص ةيبصو «اهتقافو اهقدحو هنأ _]إ َئَتَمَتَو تماصلا نب سوأ وهو

 .ملاع و ِربِصَب ميس هن امكعحارت امرا َُمْسَيَُنآَو اوعاج اهيلإ وأ اوعاض هيلإ
 ةعزانملا ليبس ىلع ةضوافملا ةلداحملاو ءاهجوز قح يف هملاكت ىلا ةأرملا ءاعد هللا باجأ دق :نيعملاو :هللا عمس دق

 لادجلاب دارملا سيل ٍنيعي :2! كعجارت (نايبلا حور) .هتدواعم يأ ؛مالكلا ةعجارمو ةملاكملا :انه دارملاو «ةبلاغملاو

 ميرحتلاب هباوجو يأ :امباجأف (نيلامكلا ريسفت) .ىرخأ دعب اهراركت يهو «مالكلا يف ةعجارملا لب فورعملا هانعم
 .ىوه لا نع قطني ال هنأل ؛ةيلهاجلا يف تناك ىلا ةمرحلا رارمتسا ىلع لاد

 سوأ اهأر «ندبلا ةنسح تناك اهنأ يور «ةدابع وخأ تماصلا نب سوأ اهجوز يأ :تماصلا نب سوأ وهو

 ةيرشبلا ىضتقمي اهيلع بضغف ؛ةفخ هب ناكو «تيأف ءاهدوار تملس املف ءاهتعقاوم ىهتشاف ىلصت ىهو

 راهظلا نأ ىلع ءانب ؛لاق ام ىلع مدن مث ؛مالسإلا يف عقو راهظ لوأ ناكو .يمأ رهظك يلع تنأ :لاقو
 هللا لوسر تتأف ءاهيلع كلذ قشف «ىلع تمرح دقو الإ كنظأ ام :اهه لاقف «ةيلهاجلا قالط نم اناك ءاليإلاو

 مدن دقو ءاقالط ركذ امو ءئيم رهاظ يلإ سانلا بحأو تماصلا نب سوأ يجوز نإ هللا لوسر اي :تلاقف 5

 اي كلذ لقت ال :تلاقف ءهيلع تمرح دقو الإ كارأ ام :ُهليك لاقف ؟هايإو نيعمجي ءيش نم لهف ؛هلعف ىلع
 ءاوعاض مهيبأ ىلإ مهتممض نإ :تلاقف ءاراغص ةيبص اهل نأو اهلهأ ىافتب اًمدحوو اهتقاف تركذو !هللا لوسر

 6 هللا لوسر عجارت تلعجف «هيلع تمرح :وهو لوألا هلوق 205 يبلا داعأف ءاوعاج يلإ مهتممض نإو

 ىلإ اهسأر عفرت كلذ لك يف تناكو هللا ىلإ تكشف ءهللا ىلإ ىكشا :يي هللا لوسر لاقف ء«ىلوألا اهتلاقم

 تايآلا هذمب 3# ليئربحج لزن ئىح «كيبن ناسل ىلع لزنأ مهللا :لوقتو يهملإلا رمألل اراظتنا ءامسلا
 .هريغو "نايبلا حورو ريبكلا" يف امك «ةعبرألا

 (يواصلا ةيشاح) .مهيبأ ىلع ةبجاو كاذ ذإ نكت مل دالوألا ةقفن لعلو ءاهرقفل ؛ةقفنلا دهعت مدع نم يأ :اوعاض
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 ءاظلا نيب لأب هءارق قو عءاظلا 2 ءاتلا تمغدأ « "نورهظتي" هلصأ َنوُرِهظُي َنيِذَّلا
 ةرمحو اع نبال

 ان مها كلذك اغلا ١ ؛"ن هلئاقر" بف ا ةقيشللا هانا
 ا ني مككني : ع درا - 2 3 3 نورهاظي <

 راهظلاب جو رهتتلو ءاي البو ءايو 1 ىلا ٍ ٌرُهسَهم نإ ٌرِهِجهمأ مه

 .ةرافكلاب رهاظملل /2) ٌروُفَغ ٌوفَعَل َهَّلل 3 ابنك اري ٍلَوَقْلا َنِم اركبُم َنولوقَيَ

 رهاظملا كاني هوفلاخي نأب هيف يأ أولاَق اهيا َنوُدوعَي 2 راسل نم َنورِهظُي هوعَدَلَو

 1200ا11111 ميرحتلاب ةأرملا فصو نم راهظلا دوصقم فالخ وه يذلا ءاهنم

 «فلأو ءاظلا فيفختو ءايلا مضب :نيسحو ةيلاعلا بأو مصاع ةءارق يهو «ىرحأ ةءارق يفو يأ :"نولئاقي"ك

 . دوعسلا يبأ' يف اذك «هريكنت هب رعشي امك اضيأ عبطلا دنعو لقعلا دنعو عرشلا دنع يأ :اركنم .ءاهلا رسكو
 ةيآ يف لاق هنأل ؛لكشم اذهو ةدلاولا الإ مأ ال هنأ يضتقي اهرهاظ نأ وهو «لاؤس ةيآلا يف مث :"ريبكلا" فو

 ((7:بارزحألا) 4ْةُهَناَهَمأ هُحاَوْرَأَوإل :ىرخأ ةيآ يفو (؟*:ءاسنلا) 4ْمكَتْعَضْرَ ياللا كامو :ىرحخأ
 لصحت ح مأب تسيل ةحوزلا :ليق هنأك ةيآلا ريدقت لب «لئاسلا هركذ ام ةيآلا رهاظ نم دارملا سيل هنأ :باوجلاو

 لصحت ال اذإف «ةمرحلا لصحت ّىح ةمرحلا عوقول اببس ظفللا الهلع خربتلا دري ملو ؛ةمومألا ببسب ةمهرحلا

 ا روزو ابقك ةمرحلاب امل مهفصو ناكق ةتبلا كانه ةمرحلا

 يف عورش [(يواصلا ةيشاح) .هيلع خيبوتلا نايب رثإ راهظلا ىلع بترتملا مكحلل ليصفت] :خلإ نورهاظي نيذلاو
 مرحب رهظب لالح رهظ هيبشت راهظلا ةقيقحو .رفك دقف هلحتسا نمو ؛عامجإلاب ةمرحلا وهو راهظلا مكح نايب

 تاوذ نم مألا ريغ ةفينح وبأو كلام ساقو «ءاهقفلا عامجإب راهظ وهف «يمأ رهظك يلع تنأ :هتحوزل لاق نمف

 .اهدحو مألاب الإ نوكي ال راهظلا نأ :هنع يورو «كلذ لثم هنع يورف «يعفاشلا نع لوقلا فلتخاو ءاهيلع مراحما

 يعفاشلا دنعو ءءطولا ىلع مزعلاب هلي كلام دنع دوعلاو «ةيردصم "اماف ءمهلوقل يأإ :اولاق امل نودوعي مث
 ةيشاح) .اهعاتمتسا ةحابتساب لضخي هدي ةفينخ يأ دنعو ؛هيف اهتقرافم هنكمي انمز اهكاسمإب لصحي هلي

 اندنعف ؟لصحي اذامب ضقنلا نأ اوفلتخا مث ءفاضملا فذح ىلع «هكرادتل وأ اولاق ام ضقنل نودوعي يأ [(يواصلا

 بيقع اهقلطي ال وهو ؛كاسماإلا درجمم. يعفاشلا دنعو «ةداتقو نسسحلاو | ك5 سابع نبا لوق وهو ءءطولا ىلع مزعلاب

 درجمت. يعفاشلا دنعو :"يدمحألا ريسفتلا" يفو «ةقرفلا عقي انمز يا :" سلبا" ناو ."كرافملا" نم ءرايظلا

 .هيف اهتقرافم هنكمي انامز راهظلا بيقع ةيجوزلا قيرطب اهكاسمإ



 ةلداجما ةروس ا“ نورشعلاو نماغلا ءزجلا

 عمر نبت نفخ 2 9 ع | ه2 4 50-0

 ريخلا فوذع ارغب

 الجخ ؛اسامتي ن نأ لا نع يبا دبس قنينات ماس نأ حشوات

 يف فيفحتلا يأَكِلاَذ دلبلا توق بلاغ نم ذم نيكسم لكل ..ديقملا ىلع قلطملل

 اهب َنيِرِفَكْللَو هلآ ُدوُدُح ةروكذملا ماكحألا يأ كللتَو ِهِلوُسَرَو هللا أوُتِمْؤُمِل ةرافكلا
 عم ِ عال أ ما هموم ل هد سا اقف < 7 ج5

 000 اولذأ أوُتبك ءُهَلوُسَرَو َهَللا نوفلاخي َنوُدآَحم َنيِذَلا َّنِإ .مل ؤم () ملأ ٌباَذَع

 لوقي نأ هيلع ناكو «لوصوملا وه يذلا أدتبملا ربح ةلمجلاو هردق امك فوذحم هربخ أدتبم :خإ ةبقر ريرحتف

 (لمجلا ةيشاخ) .ظرشلا ئيعم نم أدتبملا ةنمضت امل ؛ربخلا يف ءافلا تلخخدو جينسس مسج ذل نأل ؛"ىهيلع'

 اهجرف ىلإ رظن وأ سمل وأ عامج نم امي عاتمتسالا :ةسامملا هكلني ةفينح يبأ دنعو كلي يعفاشلا دنع اذه :ءطولاب

 نم لك عتمتسي نأ لبق نم يأ "اسامتي نأ لبق نم" :هلوق ىلع "نايبلا حور" يفو (كرادملا ريسفت) .ةوهشب

 لوانتي سامتلا مسا نأل ؛كلذو «ةوهشب جرفلا ىلإ ارظنو اسملو اليبقتو اعامج رخآلاب اهنم رهاظملاو رهاظملا

 ءرفكي يح دوعي الو «مارحلا بكترا هنأل ؛رفغتسي نأ هيلع بجي ريفكتلا لبق كلذ نم ءيش عقو نإو ؛لكلا

 .قافتالاب ىلوألا ةرافكلا ىوس هيلع سيلو

 (يواصلا ةيشاح) .امهفانئتسا بجوو ؛عباتتلا عطقتا رذعب ولو امهيف رطفأ نإف يأ :2إ نيرهش مايصف

 لمح نكل ؛"اسامتي نأ لبق نم" ديق الب اقلطم "انيكسم نيتس ماعطإ" انه ركذ يأ :ديقملا ىلع قلطملل المح
 بحجيف اندنع امأو «كلامو يعفاشلا لوق كلذو :خلإ نيكسم لكل .سيسملا ىلع همدقي نأ بجيف «ديقملا ىلع

 (نيلامكلا ريسفت) .هريغ نم عاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم لكل

 يف :ليقو «ةعبارلا ةنسلا ف يهو «بازحألا ةوزغ يف تدرو ةيآلا هذه نإف ؛ةكم لهأ مه :ّلإ نواحي نيذلا نإ

 نوتبكي مهيلع نيمداقلا نييرحتملا مهعادعأ نأب «نينمؤملاو هلك هللا لوسرل ةراشبلا اهنم دوصقملاو «ةسماخلا

 4ذتلا َدْبَأ تال :دح ىلع ىضاملاب ربعو ةاريكي يعم "اوتيك" :ةلوقف .بهسأب اوشن 94 ةيهمتج قرفيو ةولايو

 (لمجلا ةيشاح) ١(. :لحنلا)
 ؛كبحاص دح فلاخي دح يف نوكت نأ ةداحما نأل ؛ةفلاخم ةداحملا يمسف .هلوسرو هنوداعي يأ :خلإ هللا نوفلاخب

 تلزن ةيآلا هذه نأل ؛عوقولا ققحتل ؛يضاملاب ربعو ءاوتبكي :اوتبك (يواصلا ةيشاح) .ةاداعملا نع ةيانك وهو

 (يواصلا ةيشاح) .مهمودق لبق



 ةلداجما ةروس 44 نورشعلاو نماثلا ءزججلا

 ىلع ةلاد ٍتدَعَيَب تي باء آعلزنأ دقو مهلسر ههتفلاع ف ريدتقا ع نيدلا ترف انت
 ' "اوتبك" يف واولا نم لاح

 اًعيمج ُهَّللا مُهْشَعَبَي , موي .ةناهإ ود 2< 29 نيهم باَذَع تايآلاب َنيِِفكَِو لوسرلا قدص

 هللا نأ ملعت رت َمَلَأ 0 دبس ءْىَس لك ىَلَع هلو هوو هلأ ةضخأ اولمغ امي ره دسم نايا 000007

 ملعب يوم الف وج نب *دوُطحَي ام ضر ىلاَمو تملا ىلا

 - رق

 من 6 توه الا ةكأ الو الذ نم. وأ ةلو ودوام وه لإ تخل ايو

 ل 5-3 3 5 1 21 ا لح ا يف م . مو و

 04 1 جو 2 د رظنت رن ملأ 2) مِلَع ءش ٍلكب هللا نإ ةَمّيقلا ّمْوَي أوليع اَمِب مُهتَبَن

 (نايبلا حور) .هوبكترا نيح مهفواهتل وأ هترثكل ؛هوسن دق مهنأ لاحلاو يأ :هوسنو

 .يجانتلا نعي ردصم وهو ؛هلعاف ”ىوجحن"و «ةدئاز "نم"و ؛عقيو دجوي نيعمج ةمات "نوكي"و «ةيفان "ام" :نوكي ام

 "ىوجب نم"و ءةماتلا "ناك" نم "نوكي"و «هتيفيكل نيبم «ىلاعت هملع ةعس نم هلبق امل ررقم فانيتسا :نوكي ام
 نم ةثالث ىلإ اهتفاضإو ءارس ثدحتلا اهانعم ردصم ىوجنلاف «ةثالث يحجانت نم عقي ام يأ ,"نم" ةدايزب اهلعاف
 مهاوحن نوكت امك ءمه دهاشمو مهعم رضاح هنأك :مهاوجن ملعيف يأ "هملعب" :هلوقو .هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ

 (لمجلا ةيشاح) .مهعم نوكي يذلا عبارلا دنع ةمولعم
 ءايشألا هذه نم ءيش دجوي ام يأ ؛لاحلا ىلع بصن عضوم يف "الإ" دعب لمحلا هذه لك :حلإ مهعبار وه الإ
 ثينأتل ثينأتلا ءاتب نوكت ام :رفعج وبأ أرقو .ةماعلا لاوحألا نم غرفم ءانثتسالاف ءلاوحألا هذه نم لاح يف الإ

 (لمجلا ةيشاح) .ةماعلا ةءارق يف ام ىلع ؛ريكذتلا بابلا اذه يف رثكألا نأ الإ :لضفلا وبأ لاق ,ىوجنلا

 ةويح وبأو قاحسإ يبأ نباو شمعألاو نسحلا أرقو ."ىوحن" ظفل ىلع افطع رجلا ىلع ةماعلا :2إ رثكأ الو
 نإف هيف ةديزه "نم"و (عوفرم هنأل ؛"ىوحن" عضوم ىلع فوطعم هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هيفو ؛عفرلاب بوقعيو

 ةجاح الف نيجانتملا ئعم. ناك نإو ؛”"ىوخب يوذ" نم يأ -همدقت امك- فاضم فذح ىلع ناك اردصم ناك

 ذئنيحو «ءأدتبملا ىلع افوطعم "رثكأ الو" نوكيف ءهربخ "مهعم وه الإ"و ءأدتبم "ندأ" نوكي نأ :قاثلاو ؛ءكلذ ىلإ

 (لمجلا ةيشاح) .تادرفملا ال لمجلا فطع باب نم "قدأ الو" نوكي

 (يواصلا ةيشاحإ .اهدعب الو ةدكمألا برقب توافتي ال ديشالا ىلاعت هملع نإف ؛نكامألا نم يأ :اوناك امنيأ

 لوسر مهاهنف «نينمؤملا اوأر اذإ مهنيعأب نوزماغتيو ؛مهنيب اميف نوحانتي اوناك نيقفانملاو دوهيلا يف تلزن :رت ملأ

 (يواصلا ةيشاح) .مهلعف لثمل اوداع مث لي هللا



 ةلداجما ةروس ش مه نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ِناَوَُدْعْلاَو مثإلاب َنَوَجَتَتَيَو ُهْنَع أوت اَمِل َنوُدوُعَي مث ئَوَجَتلا نع أوي َنيِذْلا ىلإ

 ا ,مهيحانت نم نولعفي اوناك امع 22 ىببلا مها .دوهيلا مه لرخ لا ةدستتو

 اهيأ َكَوّيَح 0 اذِإَو ةييرلا مهيولق ف اوعقويل ؛نينمؤملا ىلإ نيرظان رس مهندحت

 اول مييفنأ أى َنوُلوُعَبَو توملا يأ ؛كيلع ماسلا مهوق وهو ُهّلآ ِهِب َكَيحْحْمَل امي يلا
 ل هم ؟ايبن ناك نإ يبنب سيل هنأو « ولا قب لوقت اَمي هَل اتبَدَحُي اله

 وجدتتت الف ميجستت اذ اةنهاو وللا ت1 .يه. و رِسَعلا نيليف جلي

 هيل َىذّلا هللا أوفا ئّوقَكلآَو ٌريلاب أَوُجِدَتَتَو وسر تّيضعمُو نودعلاَو مثالاب

 تاملكلاو ضئارفلا ءادأب يأ 7 , ٠

 رم اذإ اوناكف «ةعداوم لق يبن نيبو دوهيلا نيب ناك :لاق نايح نب لتاقم نع متاح يبأ نبا جرخأ :دوهيلا مه

 00 اذإف ءنمؤملا هركي امم. وأ هلتقب نوحانتي مهنأ نمؤملا نظي ّىح مهنيب نوحانتي ةباحصلا نم لحجر مم

 :اوعقويل (نيلامكلا ريسفت) .تلزنف ءاوهتني ملف هك يبلا مهاهنف ءمهيلع هقيرط كرتف مهيشح كلذ

 ٍِق 8 عنق عقيف ءاومزه وأ اوتام وأ اولتق مهأو ءايارسلا يف اوجرح نيذلا مهفاوخإ ربخ مهغلب دق مهنأ مهومهويف

 (يواصلا ةيشاح) .مهزحيو مهيولق
 نوديري «؛كيلع ماسلا 2 هلل لوسرل نولوقي اوناك دوهيلا نأ رمع نبا نع دمحأ جرحأ :ل2إ كوءاج اذإو

 ريغ نم نيحيحضصلا يف ةصقلا لصأو «تلزنف «لوقن امم. هللا انبذعي الول :مهسفنأ يف نولوقي مث ؛همتش كلذب

 لاّقف «ةمذلا لهأ ىلع مالسلا در يف ءاملعلا فلتحخا :خلإ مشوق وهو (نيلامكلا ريسفت) .هيف ةيآلا لوزنل ضرعت

 ؛كيلع :لقف تددر نإف ءبحاوب سيل :كلام لاقو «كلذب رمألا رهاظل ؛بحاو وه :ةداتقو يبعشلاو سابع نبا

 عفترا يأ مالسلا كالع :درلا يف لوقي :مهضعب لاقو «؛ثيدحلا يف رم امل ؛كيلعو :هل لوقي نأ بجي اندنعو

 (لمجلا ةيشاح) .ةراجحلا نعي ءنيسلا رسكب كيلع مالسلا :درلا يف لوقي :ةيكلاملا ضعب لاقو ءكنع
 ؛هبر ىلع هتامارك نمف ايندلا يف مهلاهمإ امأو ءلاح "افولصي" :هلوقو .باذعلا يف مهيفاك يأ :منهج مهبسح

 نيقداصلا نينمؤملل باطخلا نوكي نأ لمتحي :خلإ اونمآ نيذلا اهيأ اي (يواصلا ةيشاح) .ةمحر ثعب هنوكل

 (يواصلا ةيشاح) .نوقفانملا مهو ارهاظ نينمؤملل باطخلا نأ لمتحيو «دوهيلا لعف نم ريفنتلاو رجزلا هب دصق

 (كرادملا ريسفت) .رشلاب مهيحانت يف نيقفانملاو دوهيلاب اوهبشت الف متيجانت اذإ يأ :+ ! متيجانت اذإ



 ةلداجا ةروس 4 م[ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 وه َسِيِلَو أوُنَماَ َنيِذَّل َنْرَحَيل هرورغب نّطيشلا ّنِم هوو مثإلاب ئَوَجَنلا امن

 َنيدْلأ نأتي مع 5 ١ َنوُِْؤُمْلا لكؤوتتلف هلل لقَو هتدارإ يأ هلآ | نذإب لإ اًنيَس ْمِهَراَصِب

 نح ركذلا وأ دي يبنلا سلجم سِلَجَمْلا ى اوعسوت أوُحَسَقَت ْمُكَل ّليِق اَذإ أَوُحَماَ

 مكل ليق اَذِإَو ةنجلا يف ْمُكل هلآ حَسْفَي أوُحْفأَف سلجملا :ةءارق فو «مكءاج نم سلجي

 امهيف نيشلا مضب ةءارق يفو ًاوُدْشْنَأَف تاريخلا نم اهريغو ةالصلا ىلإ اوموق أوُدْشن

 ف ملكتملا نمؤملا ىلع نزحلا امي لحديل ؛ناطيشلا اهببس نينمؤملا ضارعغعأ يف ملكتلاو ةبيغلاف يأ :للا هوحنو مثإلاب

 دنع ةمتاخلا ءوس بابسأ نم :نوفراعلا لاق .كلذب نيجانتملا ىلع لابولا امنإو «عقاولا يف هل راضب سيلو ؛هضرع

 متنك اذإ :لاق 5 هللا لوسر نأ رمع نبا نع يور ام اهمومعل ةيآلا لمتشتو .نينمؤملا ضارعأ ف ضونلا توملا
 ثيدحلا رهاظو :يطرقلا لاق (يواصلا ةيشاح) .هنزحي كلذ نإف «هنذإب الإ ثلاثلا نود نانثا ىئجانتي الف ةثالث

 وأ بحجاو يف يحانتلا تناك ءاوسو ءروهمجلاو كلامو رمع نبا هيلإ بهذو «لاوحألاو نامزألا عيمج معي
 ناك كلذ نأل ؛مالسإلا لوأ يف ناك كلذ نأ ىلإ سانلا ضعب بهذ دقو ؛هب تباث نزحلا نإف ؛حابم وأ بودنم

 رفسلاب صاخ كلذ :مهضعب لاقو ؛كلذ طقس مالسإلا اشف املف «نينمؤملا نود نوقفانملا ىجانتيف نيقفانملا لاح

 ؛رفسلا فالخب هثيغي نم دجي هنأل ؛الف ةرامعلا نيبو رضحلا يف امأف ؛هبحاص اهيف لحجرلا نمأي ال ىلا عضاوملابو

 (لمجلا ةيشاح) .ثوغلا مدعو لايتغالا ةنظم هنإف
 ةفوخم ةيآلا هذهو هللا نم هدضو ريخلا ةقيقحلا يفف «هايإ هللا ةدارإل ؛ررضلا هنم لصحيف يأ :خلإ هللا نذإي الإ

 اوناك :دهاججو ةداتق لاق :سلاجملا يف اوحسفت (يواصلا ةيشاح) .نمز لك يف نينمؤملا نم ةميمنلاو ةبيغلا لهأل

 نع يور اذك :يبنلا سلجم (بيطخلا ريسفت) .اهضعب مهضعب حسفي نأ مهرمأف دي يبلا سلحم يف نوسفانتي
 ف موزحب :هللا حسفي .ةداتق نع يور اذك ءركذلا سلجم يأ :ركذلا وأ (نيلامكلا ريسفت) .ريبج نبا ديعس
 ."هللا عفري" :هلوق اذكو «طرشلل اباوج عقاولا رمألا باوح

 :ليقو ؛مكناوحإل اوعسوت ىح مكعضاوم نع اوعفترا :"اوزشنا" ىئعم :ليقو ؛ريخ لكو داهجلاك يأ :اهريغو
 بلطي ام لك يف مومعلا دوصقملاو .ةيآلا هذه تلزنف ءاط يدون اذإ ةغامجلا ف ةالصلا نع نولقاثتي لاجر ناك

 اح) .لساكتلا كرتو تاعاطلا يف داهتجالاو دحلا دعاس نع ريمشتلا ىلع ثح هيفف «ءعارسإلاو ضوهنلا هيف

 .اهرسكب نيقابلاو ءرماع نباو مصاعو عفانل :ةءارق ينو (يواصلا



 ةلداغا ةروج م تورشعلاو نمادلا عرجلا

 ل وتسجيل ارثوأ ني ع يدع ساس رولا

 لح لعل رح وي يربح 8

 اوكي فل نإف 5 كيوتل و 20 ةقدص :.. اهيا دنع ىَدَي نيب أومّدقف

 ةاجانملا ف مكيلع الف ينعي . مكب مج مم ” مِحَر مكتاحانملروُفَع هلآ َنِإَف هب نوقّدصتت ام

 يا 2 َّح

 افلأ ةيناثلا لادبإو نيتزمه لا قيقحتب متقفشأَ :هلوقب كلذ خسن مث ؛ةقدص ريغ نم ِه

 هك رتو ىرخألاو ةلهسملا نيب ب فلأ لاخدإو ضو

 نسحو رصنلاب هللا مهعفري ناوخالل ةعسوتو رمألل ةعاط كلذ لعف نم يأ :رمأللا باوج :حلإ نيذلا هللا عفري
 ةعفرلا دارملاف ؛هعضو ربكت نمو هللا هعفر عضاوت نم نأل ؛ةرخآلا يف نانجلا فرغ ىلإ ءاويإلاو ءايندلا يف ركذلا

 ."اونمآ نيذلا" :هلوق ىلع فطع هنأ ىلإ ريشي :عفريو (نايبلا حور) .ةيونعملاو ةيروصلا ةعفرلل ةلماشلا ةقلطملا
 .رخآ اسنج اوناك تح ؛مهفاكم ومسو مهفأش ولع ىلع ةلالدلل ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم :ملعلا اوتوأ نيذلا

 يفو :"كرادملا" يف .لمعلاو ملعلا نم اوعمج ام ببسب ةعفترم بتارمو ةيلاع تاقبط يأ "تاجرد'" :هلوقو
 اذإ ناك هنأ :مو دوعسم نبا نعو ؛ةرخآلا يف :رخآلاو :ءفرشلاو ةبترملا يقف ايندلا يف :امهدحأ :نالوق تاجردلا

 لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف :كك يبنلا نعو ملعلا يف مكبغرتلو «ةيآلا هذه اومهفا «سانلا اهيأ اي :لاق اهأرق

 هنعو (ةنس نيعبرأ دباعلا ةدابع لدعت ادحاو تا ملاعلا ةدابع :25 هنعو ( بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا

 نأل :لاق و ءادردلا يبأ نعو :"نايبلا حور" يفو .'ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا :ةثالث ةمايقلا موي عفشي" ع

 ملاعب تسل :هل لاقي ةنحلا باب ىلإ نمؤملا ىهتنا اذإ :لتاقم لاقو «ةعكر ةئام يلصأ نأ نم ىلإ بحأ ةلأسم ملعأ

 . سانلل عفشاو ةنخلا باب فق : مل اعلل لاقيو «كلمعب ةنجلا لخدا

 ؛لاؤسلا يف طارفإلا نع يهنلاو ءارقفلا عافتناو هي هللا لوسر ميظعت رمألا اذه يف ةمكحلا :اونمآ نيذلا اهيأ اي

 :بوخولل :ليقو ةيدنلل :ليقف رمآلا اذه .قا قلتخاو. :ةرحآلاو ايندلا .بفعو. ققانملاو ضلخلا :نييب نييمقلاو
 يضع نا يدم سلام لموتلاو ىلعسلا اه لع ندولام مآ رقيب نلف نع يتوب اس حرفأو

 :تلرتف تحسن مث ءامحرد ىوحب يدي نيب تمدق 2 يبنلا تيحان املك تنكف «مهارد ةرشعب هتعبف رانيد

 (نيلامكلا ريسفت) ."متقفشأأ"
 مدقتلا يأ :مكل ريخ كلذ .قحتسملا ىلع اهلبق اوقدصتف يأ :ةقدص .دحأ ىلع رسلا راهظإ :ةاحانملا :هتاجانم

 طرشلا باوج نأ ىلإ كلدب راشأ :إ مكيلع الف ينعي (يواصلا ةيشاح) .هلوسرو هللا ةعاط نم هيف امل ريخ
 (يواصلا ةيشاح) .هيلع ليلدو فوذحملل ليلعت "ميحر روفغ هللا نإف" :هلوقو ه«فوذحم



 ةلداجما ةروس 1 00614 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ةمدصلا اوُلعفت دل ذزق رغقلا تقدم ركدوتع يدي نوي اومؤقت نأ نم معفغأ يأ

 ا ا وشيساو ن1 ارتعوةرتكلا اوقروأط اهتع مكب عجر َمُكَيَلَع هللا باتَو

 مه ْأَوَلَوَت َنيِذَلا ىلإ رظنت رت ملأ 29 َنوُلَمْعَت اَمِب ٌرْيبَح ُهّللاَو كلذ ىلع اومود يأ

 نينمؤملا نم َمُكِنِم نوقفانملا يأ مه ام ِمِيَلَع ُهّلَأ َبِضَع دوهيلا مه اًمَوَق نوقفانملا

 نونمؤم مهإ مهوق يأ بذكْلا ىَلَع َنوفلحتو نوبذبذم مه لب دوهيلا نم َمِجتِم اَلَو
 22271701111 ]| ]| 0/0000 .ةيف.نووذاك ملأ ) َنوُمَلَعَي ْمهَو

 ةثالث هذه "ذإ" يف :2! اولعفت مل ذإف (دوعسلا يبأ ريسفتا) .ءارقفلل تاقدصلا متدقت نم رقفلا متفحأ يأ :متفخأ
 وبأ هلاق «ةالصلا ةماقإب هوكرادتف ىضم اميف كلذ متك 1 نإ مكنأ :نيعملاو ءيضملا نم اهباب ىلع اهنأ :اهدحأ «لاوقأ

 امنأ :ثلاثلا .هيف مالكلا مدقت دقو (/١:رفاغ) ٌريقانعأ يف لالغألا ذا :ىلاعت هلوقك "ذإ" ئعمن.امنأ :ياثلا .ءاقبلا

 (لمجلا ةيشاح) .فورعم "ذإ"و "نإ" نيب قرفلا نأ الإ ,هلبق امم بيرق وهو «ةيطرشلا "نإ" نيعمج
 .هنع هللا زواحت بنذ مهقافشإ نأب راعشإ هيف [ءازجلاو طرشلا نيب ةضرتعم ةيفانثتسا وأ ةيلاح ةلمج] :مكيلع هللا باتو
 نولقنيو عاوجصايبو ؛ءايلوأ دوهيلا نوذختي اوناك نيذلا نيقفانملا لاح نم بيجعتلا ةيآلا هذحمب دوصقملا :رت ملأ

 ىلإ هثيدح عفريو ص هللا لوسر سلاجي تاك قفانملا لقبتا نب هللا دبع نأ اهوزنا ببسو. .نينمؤملا رارسأ مهيلإ

 جيعب رظنيو «رابج بلق هبلق لحجر مويلا مكيلع لحدي :لاق ذإ هرجح نم ةرجح يف 55 هللا لوسر امنيبف «دوهيلا
 فلحف ؟كباحصأو تنأ ئيمتشت مالع :ُهكي يبلا هل لاقف «نيعلا قرزأ ناكو «لتبن نب هللا دبع لحدف «ناطيش
 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف «هوبس ام هللاب اوفلحف هباحصأب ءاحو «لعف ام هللاب
 مهأب مهنع ربخأ («بارعإلا نم اط عضوم ال ةفئاتسم اهنأ :اهدحأ هج وأ ةلمجلا هذه يف زوجي كَ مكنم مه ام

 ءرفكلاو ناعبإلا نيب يأ "كلذ نيب نيبذبذم" :هلوقك مه لب .ءصلخلا نيرفاكلا نم الو صلخلا نينمؤملا نم اوسيل

 مهو "اولوت نيذلا" ىلع دئاع "هه ام" يف ريمضلاف «نيرفاكلا ءالؤه ىلإ الو نينمؤملا الو لإ نوبستني ال

 ام ىلع :نيعللاو:« "اولوت" لعاف نم لاح امنأ :يناثلا ءصلخلا نيرفاكلا يأ دوهيلا ىلإ دئاع 'مهنم" يفو «نوقفانملا

 مهو "اموق" ىلع ادئاع "مه ام" يف ريمضلا نوكي اذه ىلعف ء."اموق"ل ةيناث ةفص اههأ :ثلاثلا .اضيأ مدقت

 نيقفانملا نم الو .نونمؤملا اهيأ مكنم اوسيل دوهيلا يعي «"اولوت نيذلا" ىلع دئاع مهنم" يف ريمضلاو «دوهيلا
 نيذلا" ىلع دئاع "نوفلحيو" يف ريمضلا نإف ؛رئامضلا لاق هيف نأ الإ :ةيطع نبا لاق !نوقفانملا مهالوت كلذ عمو
 تفرع امك فلتخت كثلاثلا ىلعو ؛"اولوت نيذلا" ىلع اهدوعل ؛رئامضلا دحتت نيلوألا نيهجولا ىلعو «"اولوت

 (لمجلا ةيشاح) .هقيقحت



 ةلداجما ةروس < م84 نورشعلاو نماغلا ءزجلا

 > َنوُلَمَعُي أونا انه يي 17 َناَذَع ية طآ أ
1 ١ 

2 
 لع

 ِةِجمُيَأ اودع . يصاعملا نم ,غ

 : يبلع ةعاست يلو

 ةلد د م2 وع الا 0 : 2 ني 2 روض /2- .ه 0#: جا ٌك

 0 َنودِلَخ ايف جه املأ ب ححأ كيلو دل نم 2 هباذع نم ِهَّلنأ َّنِم مهُدَلْوُأ
 1 ا

 أ نويستو 40 نوفلقعات# درتموم مقا كل نوفلحبل اكمال زعير موي لكلا
 ذّوَحَحْسأ 6 29 َنوُبذكْلا مه نجيإ لأ ايندلاك ةرمآلا يف مهفلح عفت نم * وش لع

 هعابتأ ِنَطْمَّشلآ ُبْرِح كيلو هللا رو ةهنَشأَك هل مهتعاطب ٌنَطْيَشلا َكِهْيَلَع .ىلوتسا

 كيتو ُهلوُسَرَو هللا نوفلاخي َنوُدآَحح َنيِذلأ َّنِإ نورا 7 طيس برج َّنإ آل
 سدو أئأ ِلَخأل ىضق وأ ظوفحما حوللا يف هَل َبَتَك .نيبولغملا جز َنيلَدألا ف
 رجالا ِمْوَيْلاَو هللاب وُممْؤُي اَمْوَق ُدحت ال ج3 ُريِرَع ٌّنوَق هلأ حرإ فيسلا وأ ةجحلاب
 2200535 2111 1 ] ز]ز]ز ز]ز ]1 0000 زز9ز9ز ز ز ز ز ز>ز>|ز| | |]ز زنبببب7ل نوقداصي َتوُدآَوُي

 ريسفت) .هئانغ نسم ائيش ىيعملاو هب الوعفم لعجي دقو «"يغت / هيرست قاطس لما لأ كورلا ريشي :ءانغإلا نم
 (نيلامكلا ريسفت) ."نيغت نل" :هلوقل افرظ لعجي دقو :"ركذا"ب هب لوعفم هنأ ىلإ ريشي :مهثعبي هوي ركذا (نيلامكلا

 ذاعتساك - افلأ واولا بلقب - ذاحتسا :هسايق ذإ ؛سايقلا هيف فلوو لصألا ىلع ءاج ام لعفلا اذه :ذوحتسا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهتعمجو اهيلع تيلوتسا اذإ لبإلا تذح نم يأ :ىلوتسا (يواصلا ةيشاح) .ماقتساو
 .بذك وهف ناسللاب ركذلا ةروص نم مهنم عقي امو ؛مهيولقب الو مهتنسلأب هنوركذي الف يأ :هللا ركذ مهاسنأف

 لذأ وه نم ةلمج يف يأ :كرادملا لاقو .مهتلمج ف نودودعم وأ نيلذألا عم يأ :نيلذألا يف (يواصلا ةيشاح)

 .ابولغم نوكي ليلذلا نإف ؛هانعم مزالب ريسفت :نيبولغملا .مهنم لذأ ادحأ ىرت ال «ىلاعت هللا قل

 ىلع ىقيي نأ هديل ؛"نبلغأل" :هلوق وهو مسقلا هب باجي ام بيحأ اذلو "ىسقأ" ىئععم هنمض :خلإ هللا بتك

 (يواصلا ةيشاح) .فوذحم مسقل اباوج "نبلغأل" :هلوق نوكيو ءرسفملا رصتقا اهيلعو "ىضق" ىيعم. وأ ؛هرهاظ



 رشحلا ةروس 9 نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 تا م

 رت
 يل #3 فحم را نا يب 4# سد ىلا لا َ 5966 8 مس غدا احا عر

 وأ مهءانبأ وأ نينمؤملا يأ َمهَءآَباَء نوداحملا يأ أَوُئاك َوْلَو دُهَلوُسَرَو َهَّللا َداَح نَم

 ةعامجب عقو ,نامعإلا ىلع مهولتاقيو ءوسلاب مهودصقي لب مجتريشع وأ مهناوخإ

 ه2 .# . خخ ريتا داق دس 2 و + د د دعا لل للا
 مهَدَياَو َنميإلا مهبولق ىف تبنا بتك مكهوداوي ال ني كبتلوا 7 ةباحصل م فا ذر ةكسنأاب ف ا ءسللا قل _:1| رهع ا

 ريدي < , " ع ني سا ب سسك هن  *د 3 2# _ عب < 1-9-0 3 0

 هللا ضَر اًهيِف َنيِدِلَخ رهنألا اتحت نم ىرجت ٍتنَج َمِهَلْجَديَو ىلاعت هن رون حورب
 55 1 7 / 33 1 9 .2 2 ٠

 نإ الا هيه كوبنتجيو هرما لوعبتي هللا ٌبزح كبتلؤأ هباوثب ُهْنَع أوِضَرَو هتعاطب ِةكتَع 55 5 5 د

 5 ءا لاا كع - رو مم و ادم | د

 ..نوزئافلا ةننألا َنوحلفُملا مه هللا ببزح
 ةرخالاو ايندلا يريخب :

 ةيآ نورشعو عبرأ ةيندم رشحلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 917111 1 ]1 ]6 ,ةديزم ماللاف ءههزن يأ ضألا ىف اّمَو ِتَوَمَّسلآ ىف اَم ِهّلِب َحَبَس

 ىلإ ردب موي هنبا اعد ءركب ابأ نعي "مهءانبأ"و ءدحأ موي هابأ لتق ءحارجلا نب ةديبع ابأ نعي :+! مهءابآ اوناك ولو
 .ركبإ انآ اي :قلسفتب انتم .لل# هنا لوس اهل لاقف ؛«ىلوألا ةلهولا يف نكأ يعد 2 هللا لوسرل لاقف زاربلا

 نب صاعلا هلاخ لتق ءرمع نعي "مهقريشع"و .دحأ موي ريمع نب ديبع هاخنأ لتق «ريمع نب بعصم يعي 'مهفاوخإ"و
 (نيلامكلا ريسفت) .ةبتع نب ديلولاو ةعيبر ئبا ةبيشو ةبتع اولتق «ةديبع ابأو ةزمحو ايلعو ءردب موي ةريغملا نب ماشه

 ؛ىلوألا ةلهولا يف نكأ هللا لوسر اي ٍنيعد :لاق «ةزرابملا ىلإ ردب موي هنبا اعد هنإف ؛ركب وبأ لعف امك يأ :مهئانبأ وأ

 (بيطخلا ريسفت) .يرصبو يعم ةلزنمب يدنع كنأ ملعت امأ ركب ابأ اي كسفنب ادعتم 0 هلل لوسر هل لاقف

 موي ةريغملا نب ماشه نب صاعلا هلاخ نو رمع لتق امك مهي رثكتي نيذلا لحرلا لهأ :ةريشعلا :مقريشع وأ

 ةبتع ردب موي اولتق و ثراحلا نب ديبعو ةرمحو ايلع نأو ءدحأب ريمع نب ديبع هاحعأ لتق و ابعصم نأو ءردب

 (نايبلا حور) .مهقريشع نم اوناك و ةبتع نب ديلولاو ةبيشو
 :جيرج نبا لاقو .هججحو نآرقلاب :سنأ نب عيبرلا لاقو «هنم رصنب :نسحلا لاق :"يطرقلا" ةرابع :هنم رونب

 (لمجلا ةيشاح) .لنإ- ليئربحب مهديأ :مهضعب لاقو هللا نم ةمحرب :ليقو ءىدهو ناهربو رونب

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلع مهياثأو ؛مهنم اهلبقو تاعاطلل مهقفو نأب يضارلا ةلماعم مهلماع يأ :مهنع هللا يضر

 - حلاص ةنيدملا مدق نيح 525 يبنلا نأ كلذو «ريضنلا نب يف اهرسأب تلزن ةروسلا هذه نأ يور :رشحلا ةروس



 رشحلا ةروس 44١ نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 ّىِذَلاّوه .هعنصو هكلم ف هز ميكا ٌريِزَعْلا َوهَو رثقالل :ييلخت "انا ثاينآلا قو

 مهنك اسم َمِهرَيِد نِم دوهيلا نم ريضنلا ونب مه بّتكلا ٍلَهَأ َنِم م أوُرَفك َنيِذَلآ َجَرْخأ

 ىلإ هتفالخ يف رمع مهالحأ نأ هرخآو ءماشلا لإ مهرشح وه ٍرَشَلَأ ٍلوَأِل ةنيدملاب

 هلعاف مُجوُصُح "نأ" ربخ همام مهن اوطَو أوُجْرتعنأ نونمؤملا اهيأ رص اَم ربيخ
 يف هتعن يذلا يبنلا وه :اولاق ردب موي رهظ املف ءهل الو هيلع اونوكي ال نأ ىلع هني هللا لوسر ريضنلا ونب -
 ,ةكم ىلإ ابكار نيعبرأ ف فرشألا نب بعك جرخف ءاوثكنو اوباترا دحأ موي نوملسملا مزه املف «ةاروتلا
 شيلا عم ظَكِلَع جرخ مث «ةليغ ابعك لتقف يراصنألا ةملسملا نب دمحم التِفَع رمأف «ةبعكلا دنع نايفس ابأ فلاحف

 ىبأف .حلصلا اوبلط مهيولق يف بعرلا هللا فذق املف ؛مهلخن عطقب رمأو «ةليل نيرشعو ىدحإ مهرصاحف مهيلإ
 احيرأ ىلإ ماشلا ىلإ اولحأف ؛مهعاتم نم ءاش ام ريعب ىلع تايبأ ةثالث لك لمحي نأ ىلع ءالجلا الإ مهيلع

 (كرادملا ريسفت) .تاعرذأو

 نيح هلي يبلا مهالحأو [(دوعسلا يبأ ريسفت) .ةتلع نوراه ةيرذ نم دوهيلا نم طهر مهو] :ريضنلا ونب مه
 25 يبلا مهاتأ زيه نيل نما ينل ىلع رتع جرط اومهو ؛شيرق عم اودقاعتو دلني يلا عم مهدهع اوضقن
 (نيلامكلا ريسفت) .ريسلا يف لصفو .يرمضلا ةيمأ نب ورمع امهلتق نيذلا نيملسملا ةيد يف مهنيعتسي
 ةفاضإو (نايبلا حور) .ماشلا ىلإ مهرشح لوأ دنع يأ «تيقوتلل يهو «"جرخأ"ب قلعتت ماللا :رشحلا لوأل
 مث ريضنلا نب ءالجإ :لوألاف ؛عبرأ رشحلا نأ ملعاو .لوألا رشحلل يأ فوصومل ةفصلا ةفاضإ نم رشحلل لوأ

 عيمج رشح ةمايقلا موي يف مث «سانلا قوست ناندع رعق نم ران جرخت نامزلا رحآ يف مث ؛ربيخ لهأ ءالجإ هدعب
 ؛بطخأ نب يبح لآو قيقحلا يبأ لآ :مهنم نيتيب لهأ الإ ءاحيرأو تاعرذأ ىلإ يأ :ماشلا ىلإ (يواصلا ةيشاح) .قلخلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ربيخلا اوقحل مهفإف
 تاعرذأ ىلإ برعلا ةريزج عيمجو «ربيخ نم دوهيلا ىلجأ رمع نأ كلذو «هريغ هب حرص امك ربيخ نم :هباوص :ربيخ ىلإ
 (يواضيبلا ريسفت) .مهتعنمو 1 ةدشل يأ :متننظ ام (يواصلا ةيشاح) .ماشلا نم ءاحيرأو

 فو ."دوعسلا يبأ" نم «ربخلا مدقتب مظنلا رييغتو هللا سأب نم مهعنمت مفوصح نأ اونظ يأ :مفوصح مهتعنام
 ."مهنأ" ربخ ةلمحلاو ءمدقم ربح 'مهتعنام"و ءأدتبم 'مفوصح" نوكي نأ :امهدحأ ءناهجو هيف :"بيطخلا'
 .هتيراج ةمئاق ارمع نإو هوبأ ماق اديز نإ وحن لعاف "مفوصح"و ؛"مهنأ" ربخ "مهتعنام" نوكي نأ :يتاثلاو

 وهو مدقم هربخ أدتبم 'مفوصح" لعجي دقو «أدتبملا ىلع هدامتعاو ؛"مهتعنام" لعاف يأ :هلعاف (لمجلا ةيشاح)
 (نيلامكلا ريسفت) ."نأ" ربخ ةلمجلاو ”"مهتعنام" :هلوق
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 طي ل اريك زل كوخ خم هباذعو .هرغاثل لآ ِمُهنَتَأَف هباذع نم هلآ َنِم ربخلا هب مت
 _ ردقم فاضملا يأ

 فوخلا ءاهمضو نيعلا نوكسب بِ ميلف ىف ىقلأَفَدقَو نينمؤملا ةهج نم مهلاب
 نم ؛«يلعو رماع نبال

 جعويب يطع عب ديفا ديدشتلاب َنوُبرْخت فرشألا نب , بعك مهديس لتقب

 خا يوما
 فيبؤُتلا 5 مسايا «تتويب هريغو بشحخ نم اهنم هونسحتسا ام اولقنيل

 نطولا نم جورخلا َءدَلَجْلآ ٌمِهِيَلَع ىضق هللا َبَتك نأ اَلَوْلَو ١ ِرَصِبْأْلآ ىو اوريعا

 ُبا َذَع ةّرِخألا ىف ّمْحهَو والا نم قير لقا قا يعلو لدتا يذلا ى ذي

 باقعلا ٌديِدش َهَّللآ نِإف اقل سو و هللا اوفلاح | اوقاَش مك 2 أب الاد و داثلا
 ينال مروعا 2

 هل درا وكاس تشم ةافلاسلاط 2اهحنم هع اقم هع دصما# افق ص همام ف : مايل ني ةوملسم ايرشتطق ا

 ىلاعت هللا نأ نم ةيآلا رهاظ همهوأ ام عفدنا هبو .فاضم فذح ىلع مالكلا نأ ىلإ كلذب راشأ 4 هباذعو هرمأ

 (يواصلا ةيشاح) ."كبر ءاجو" ريظن فاضم ريدقتب هلوأو ؛هباشتملا ليبق نم ةيآلا نأب دافأف «نايتإلاب فصوي

 مهو مهلابب رطخت ال ةهجح نم هللا باذع مهءاح :نيعملاو ةينايب هدعب امل "ةهح" ةفاضإ :للإ نينمؤملا ةهج نم

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع نوردقي مهكأ مهلابب رطخي الف مهل ةبسنلاب نوفعضتسم مهنأل ؛نونمؤملا

 هتصقو ؛ةعاضرلا نم هاخخأ ناكو ؛ةليغ ابعك لتقف يراصنألا ةملسم نب دمحم ظ رمأ يأ :لإ مهديس لعقب

 قععم :نينمؤملا يديأو .نيملسملل نكاسم مهالج دعب ىقبي الئلو يأ :لإ اولقنيل ."دوعسلا يبأ" ف ةروكذم
 ريسفت) .هايإ مهوفلكو هب مهورمأ مفأكف كلذل ؛دهعلا ثكنب مهوضرع امل مهنأ نينمؤملا يديأب اهايإ مهبيرخت
 ؛ءايشألا قئاقح يف رظنلا :رابتعالاف هللا ريغ ىلع اودمتعت الو اورتغت الو مهلا اوظعتا ينأ :اوربتعاف (نيلامكلا

 (يواصلا ةيشاح) .رخآ ءيش ىلع اهي لدتسيل
 يبب لعف امك يببسلاو لتقلاب يأ "ايئدلا يف مهبذعل" :هلوق ءدلولاو لهألا عم نطولا نم جورخلا يأ :ءالجلا

 لتقلا نم ايندلا يف اوحب نإ :لاق هنأك مهتبقاعل نيبم فنأتسم مالك :إ ةرخآلا يف مهو (كرادملا ريسفت) .ةظيرق

 (يواصلا ةيشاح) .لاح لك ىلع مهل تباث وهف «مئادلا باذعلا نم ةرخآلا يف اوجني مل

 ءاهقارحإو مهلخن عطقب رمأ مفوصحب اونصحتو «ريضنلا بي لزت امل 525 هللا لوسر نأ يور :خ! ةنيل نم متعطق ام
 لخنلا عطق لاب امف ءضرألا يف داسفلا نع ىهنت تنك دق ءدمحم اي :اولاقو كلذ دنع ىلاعت هللا ءادعأ عزجف

 (ريبكلا ريسفتلا) .ةيالا هذه تلزنف ؛«ءيش كلذ نم نينمؤملا سفن نأ يف ناكو ؟اهقيرحتو
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 7 د م14 نع هج مع 2 هي رج دعامأل نإ

 ىو .داسف 2 رجشلا عطق نأ ميشا رتعا يف دوهيلا 2 َنيقِسفلا عطقلا يف نذإلاب

 ٍليخ نم : يسرا فجل اهني وسر ىَلَع 2 هنا يق .ةوملسم اه يحرساأ عك تكا[ لل هللا در َءاَفَأ

 :َدلأَو ْءاَشَي نَم ْلَع ُهَلُسُر ْطِلِسُي هللا نكَِلَو ةقشم هيف اوساقت مل يأ «لبإ باكر اَلَو

 يف هعم ركذ نمو د5 يبلا هب صتخيو «هيف مكل قح الف و ٌريِدَف ءْنَش لك َىَع
 سمخح مهنم لكل نأ نم همسقي ناك ام ىلع «ةعبرألا فانصألا نم ةيناثلا ةيآلا

 2صظ6ذظ1 نيرحاهملا هنم ىطعأف ؛ءاشي ام هيف لعفي ىقابلا دي هلو سمخلا

 نب دبع هجرخأو «سابع نبا نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ امك ءدحاو ئععمب نامسا ةلخنلاو ةنيللا نأ ىلإ ةراشإ :ةلخن

 اهلك لخنلا ناولأ :ةنيللا :يرهزلا نع قازرلا دبع جرخأو ؛نوميم نب ورمعو دهاحبو ةيطعو ةمركع نع ديمح
 ةلع هنأ ىلإ ريشي :كلذ يف مكريخ .لحنلا دوجأ امهو «ةيربلاو ةوجعلا ادع ام نأ :يرشخمزلا لاق هبو ؛ةوجعلا الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .لِإ يزخيل عطقلا ف مكل نذأو يأ ,فوذحم
 قلخ ام قلخ هنإف ءالوأ 225 هل لاملا ناك هنأك درلاو عوجرلا :ةءافإلاو «ءيفلا لاومألا نم دوهيلا كلت نم :مهنم
 .هقحتسي يذلا هلام هيلع در هنأكف هيلإ رافكلا يديأ نم لصو املف «هتعاط ىلإ هب اولسوتيل ؛نينمؤملا لحأل

 نيليم ىلع مهارق تناكف ءمكنم مهيرقل ؛مكلجرأ ىلع متيشم امنإ لب لاتقو. رفسب يأ :ةقشم (نيلامكلا ريسفت)
 مةيلاسكلا ريبسفت) ..ةنيدملا نن

 نأ ريغ نم ءاشي نم ىلع هللا مهطلسي لب «ةمألا داحآك اوسيل لسرلا نأب ةيراج ىلاعت هتداعف يأ :لإ هلسر طلسي
 لوسر دي تحت عضوي ءيف وهف لاتق ريغ نم لصح اذإ رافكلا لام نأ لصحتف «دئادشلا اوساقيو تاقشملا اومحتقي

 لهأ راشعأو ةيزجلاو هل ثراو الو تام نم لامو «هبابرأ تلهج يذلا لاملا هلثمو .هنايب ٍنأيس ام ىلع هي هللا

 (يواصلا ةيشاح) .ةفيلخلا هدعب هللا لوسر ماقم موقيو ؛عورفلا يف نيبم وه ام ىلع ضرألا جارخو ةمذلا
 هطلس نكلو «ةبلغلاو لاتقلاب هولصحي مل ءيش ريضنلا ب , لاومأ نم هلوسر هللا لوح ام نأ نيعي :خا هلسر طلسي

 ءءاشي ثيح هعضي ؛هيلإ ضوفم هيف رمألاف ,بهئادعأ ىلع هلسر طلسي ناك امك مهيديأ يف ام ىلعو مهيلع هللا

 الإ راصنألا طعي ملو «نيرحاهملا نيب اهمسقف ءارهقو ةونع تذخأو اهيلع لتوق يلا مئانغلا ةمسق همسقي الو
 (كرادملا ريسفت) .مهرقفل ؛مهنم ةثالث



 ءارفصلاك ئَرَقْلَأ ٍلْهَأ َنِم -هِلوُسَر َلَع ُهّلآ َءاَقأ ام .مهرقفل ؛راصنألا نم ةثالثو
 يبنلا ةبارق ْرَقْلا بحاص ىِذِإَو ٍلوُسَرلِلَو ءاشي ام هيف رمأي ِهَليَف عبنيو ىرقلا يداوو
 مهو مهؤابا تكله نيذلا نيملسملا لافطأ مدعو بلطملا ينبو مشاه ئب نم

 نم هرفس يف عطقنملا لييبا .نأز نيملسملا نم ةجاحلا يوذ نيكَسَمْلآَو ءارقف

 لكل نأ نم همسقي ناك ام ىلع ةعبرألا فانصألاو :3: يبنلا هقحتسي يأ «نيملسملا
 0110-0 ب16 2111 يقابلا هلو سمخلا سمح ةعبرألا نم

 :يرهزلا نعو ؛يوغبلا هركذ ؛ةمصلا نب ثراحلاو فينح نب لهسو ةناحد وبأ :مهو :راصنألا نم ةثالثو
 .قازرلا دبع هجرخأ «فينح نب لهسو ةناجد وبأ :ةحاح امهل تناك نيلجر الإ ائيش اهنم راصنألا طعي مل

 امهو ريضنلاو ةظيرق يه :سابع نبا لاق ءىرقلا لهأ نم :"يبطرقلا" ةرابع :خإ ءارفصلاك (نيلامكلا ريسفت)

 (لمجلا ةيشاح) .عبنيو «ةنيرع ىرقو «ربيخو «ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ىلع يهو كدفو «ةنيدملاب
 (سوماقلا) .عرزو ليخنو نويع هل نصح :"رصني 'ك وه :عبنيو
 ةبعكلا ةرامع يف هللا مهس فرصيو «ةيآلا رهاظل سدسي :ليقف «ءيفلا مسق يف فلتحا :2! لوسرللو هللف

 نإ :ةيعفاشلا نم موق لاق :"يبطرقلا" فو .ميظعتلل هللا ركذو ؛نيروكذملا ةسمخلل سمخي :ليقو ؛دحاسملا رئاسو

 ءمهسأ ةسمخ ىلع مسق لاتق ريغب رافكلا لاومأ نم لصح ام يأ ؛دحاو لافنألاو - انه ام يأ - نيتيآلا ئعم

 قح مه لعجف ةقدصلا اوعنم مهنأل ؛بلطملا ونبو مشاه ونب مهو ىبرقلا يوذل مهسو دك هللا لوسرل اهنم ةعبرأ
 نم ناك يذلاف هي هللا لوسر ةافو دعب امأو (ليبسلا نبال مهسو «نيكاسملل مهسو .«ىماتيلل مهسو :ءينفلا يف

 نومئاق مهنأل ؛روغثلا يف لاتقلل نيدصرملا نيدهاحملا ىلإ -لوق يف- يعفاشلا دنع فرصي ه5 هللا لوسرل ءيفلا
 يذلا مهسلا امأف (ءيفلا سامحأ ةعبرأ يف اذهو نيملسملا حلاصم ىلع فرضي :رخآ لوق فو .التكأع لوسرلا ماقم

 نم ىل سيل :ُهلي لاق امك .فالح الب هلي هتوم دعب نيملسملا حلاضمل وهف ةمينغلاو .ءىفلا سمح نم ناك
 (يواصلا ةيشاح) .وكيف دودرم سمخلاو ءسمخلا الإ مكمئانغ

 ؛ءارقفلا لمشي ام مهي دارملا :نيكاسملاو .طقف مشاه ونب :لالا كلام دنعو «يعفاشلا بهذم اذه :بلطملا قو

 (يواصلا ةيشاح) .هرفس يف لام هدنع سيل يذلا يأ ءهلام نع عطقنملا يأ "هرفس يف عطقنملا" :هلوق

 ماسقألا يهو :يقابلا هلو (نيلامكلا ريسفت) .بيصن ءارقفلل سيل ءسمخلا هذه عومجم يأ :هقحتسي يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .هبهذع اصتخم هنوكب مامتهالا ةدايزل ؛مالكلا اذه رركو ءءاشي فيك اهيف فرصتي «ةعبرألا
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 ةلود كللذك ةمسقلا ةلعغ ءيفلا نوكي اهدعب ةردقم نأ و ماللا نعم يك +1 6 ١١ 5 00 ١ للا ظ 1 كت

 35 ودق هريغو ءيفلا هرم لوس لأ مكاطعأ مدنا آَمَو ةكس ءاهغألا ني ال وادتم

 يأ ءفودذحم قلعتم ءاَرَقَقلِل © باَقِعْلأ ُديِدَّس هَّسآ نإ هَل هللا أوقَتَأَو أوُهَتنأَف ُهْنَع حكي

 اناَوُضَرَو ِهَّللا َنْم الف وُ زل ومأو مهر نب أوُجرْخأ َنيِذَلا َنيِرِجسَمْمْل اوبجعا : ُ

 أ زادلا ون ُنِيَدْلاَو .مهاعإ ف 2: >َنوُقِدنَصْلا مه كلبتأوأ ماا هنأ

 ىف َنوُدَحاَلَو َمَهَلِإَرَجاَه َنَم َنوُبِحَرِهِلَبَق نم راصنألا مهو هوفلأ يأ َنميِإلَو ةنيدملا
 ندع هةر هاا هيمو ااه هجراوتاا# ع هاف 38 231718 طال ل هيحم 3720 2 0 أ ا ادسح ٌةَجاَح جرود

 هللا لوسر فلاخ نمل يأ "باقعلا ديدش هللا نإ" :هلوق .هيهاونو هرماوأب اونواهتتو هوفلاخت نأ يأ :هللا اوقتاو

 ريسفت) .ةمومع يف لحعاد غيفلا رمأو ههنع ىغو هلي هللا لوسر ىتآ ام لك يف اماع نوكي نأ دوجألاو
 ىمس ىلاعت هللا نأل ؛نيملسملا لاومأ ءاليتسالاب نوكلمي رافكلا نأ ىلع ليلد هيفو ؛ةكمب يأ :خإ اوجرخأ (كرادملا
 (كرادملا ريسفت) .لاومأو رايد مه تناك هنأ عم ءارقف نيرحاهملا

 ؛ةرخآلا ف ةاضرم يأ ءاناوضرو اقزرو يأ الضف ىلاعت هنم نيبلاط مفوك لاح يأ لاح :خلإ الضف نوغتبي

 هللا ةرصن نيوان يأ «ةردقم اهنكل اضيأ لاح وهف ؛"نوغتبي" ىلع فطع "هلوسرو هللا نورصنيو" :هلوقو
 ىلع فطع :يرشخمزلا لاق :خلإ نيذلاو (لمجلا ةيشاح) .لعفلاب ةرصن نكت م و تقو ذإ ؛هلوسرو
 (نيلامكلا ريسفت) .نيرجاهملا ءارقف ىلع فطع هنأ رهاظلاو «نيرحاهملا
 ءارقفلا ىلع فوطعم امإ لوصوملاو ؛نيرجاهملا ىلع ءانثلا نايب رثإ راصنألا ىلع ءانثلا يف عورش :خلإ اوءوبت

 (يواصلا ةيشاح) .هربحخ "نوبحي" ةلمجو أدتبم وأ ؛لاح "هرحآ ىلإ نوبحي" :هلوقو «تادرفملا فطع نم نوكيف
 اوصلخأو نيعملا :ليقو «ءامو انبت اهتفلع :ليبق نم ةيآلا نأ ىلإ ريشي «ةفلألا نم :ءافلابو ماللا رسكب :هوفلأ

 راد اوءوبت نئيعملا :ليقو «ناعإلاو ةنيدملا اوهرلأ نأ ءزاجملا ةحججو ىلع همزال هنم ديرأف :لورتلا ٌقوبتلا :ليقو «نامبإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ماللا هنع ضوعو «لوألا نم هيلإ فاضملاو يناثلا نم فاضملا فذحف «ناعإلا رادو ةرجشه ا

 ناميإلا نأل ؛ناميإلا اوراتختا وأ اوصلخأ وأ نامبإلا اوفلأو :ئيعملاو ءلمجلا فطع نم هنأ ىلإ ةراشإ هيف :هوفلأ

 (لمجلا ةيشاح) .مالكلا رصتحاف «ءام اهتيقسو يأ "ادراب ءامو انبت اهتفلع" باب نم وهف ءالزنم ذختي ال

 .دسحلا وهو اهنع دلوتيو تبثي امع زاحم ةجاحلاف يأ :ادسح



 رشحلا ةروس ؛5 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 -رورتويو هب مسا ريضنلا ب , لاومأ نم نيرجاهملا 6 يببلا لأ يأ أوتو : طي

 -ِيسفن حش قوي نمو هب نورثؤي ام ىلإ ةجاح ساشلا عيرارا# قو يصف نع < ين يعدم »ا و 000 . 3 7 و رس # 2 اع 0 01
 تباعا مث -- نيت م ودع و 5

 دعب نم جِهِدعب نِم وءاج َتيِذلاَو بت ) تروُسِلفُمْل ُمُه كلبتلوأف لاا ىلع اهضررح

 تريِذل اَمِياَوْخِلَو اَمَل َرِفْغَآ اير نوُلوُفَي ةمايقلا موي ىلإ راصنألاو نيرحاهملا
 2 ُمِحّر ٌفوُمَر َكَنِإ آََّر أوُعَماَءَنيِذَلْ ادقح ًالِغ اَنبوُلُق ىف َلَحَجَت اَلَو نيَميِإلاب اًنوقَبَس

 مهو تكلا لهأ نم أورْفك يذلا ٌمِهِناَوْحإِل َنوُلوُقَي وقفات تريذأا ىلإ رظنتّرت مل
 ةنيدملا نم ْ:ُثجرَخَأ ةعبرألا يف مسق مال نر رفكلا يف مهناوح !و ريبظتلاا ونب

 هنم تفذح َرْثِتوُف نِإَو اَدَبَأ اًدَحَأ مكنالذخ يف ٌرُكِيِف ٌعيِطُن اّلَو َمُكََم 5
 ماع عزو عدو دوق يعطل همن ظ تن َنوُبِذَكَل حمي] ُدَبْشَي ُهَللاَو زئنرصعتل ةئطوملا ماللا

 رقفلا :ةصاصخلاو صاصخلا :"سوماقلا" يف :2إ ةصاصخ .فوذحم لوعفملاف ؛نيرحاهملا نومدقي يأ :نورثؤيو
 نحيا عاليا لك سو :لإ قوي نمو (نيلامكلا ريسفت) .اهوحنو عقربو 2 باب يف للخ لك وأ للخلاو
 ."نايبلا حور" نم ءصرحلا عم لخب رسكلاو مضلاب :حشلاو .قافنإلا ضغبو لاملا بح نم هسفن عنمب

 موي ىلإ دولوم وه نم لك ءيفلا اذه يف لخد :.» رمع لاقو ؛نيرجاهملا ىلع اضيأ فطع :خلإ اوؤاج نيذلاو
 :كد رمع لاق كلذلف ءدوجولا ءاضف ىلإ اوؤاج يأ :ةمايقلا موي ىلإ (كرادملا ريسفت) .مالسإلا يف ةمايقلا

 نيرحجاهملا ىلع ءانثلا ركذ امل :خإ اوقفان نيذلا ىلإ (نيلامكلا ريسفت) .ةماع نيملسملل ةيآلا هذه بعوتسا

 هباحصأو يبأ نبا هللا دبع :مهو ريضتلا يب عم اوقفان نيذلا نيقفانملا لاوحأ ركذب هعبتأ مهعابتأو راصنألاو

 نم اوناك نيقفانملا نإف ؛بسنلا يف ال يأ :رفكلا يف .باطخلا هنم أي نم لكل وأ هي هللا لوسرل امإ باطخلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .دوهيلا نم ريضنلا ونبو جرزخلا
 ,"اولتوق نئل"و ,"اوجرخأ نئل"و ؛"متجرأ نثل" يأ :ةعبرألا يف .هللاو يأ يع يسال مسق مال
 :لاق ثيح "متلتوق نإو" :هلوق يف اهركذ لاو ةعبرألا هذه ؛:ةسمخلا ف لب (يخركلا ريسفت) ."مهورصن نئل'و
 نالوؤي امهفإف ؛هلبق ام ىلع ادامتعا يأ :2إ تفذح (لمجلا ةيشاح) .ردقملا مسقلل يأ ةئطوملا ماللا هنم تفذح

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو نعم ىلإ



 مهرصنل اوؤاج ٍمُهوُرَصَن نبل مجري ال وُلوُف نو ُهََم وجرح ال أو جِرْخَأ نب
 ةسمخلا عضاوملا يف طرشلا باوج نع رّدقملا مسقلا باوجب ينغتساو َرَبْدَأْلا راوي

 َنِم نيقفانملا يأ ِمِهِروُدُص ىف افوخ ٌةَبَهَر ُدَسَأ َرْسنْأَل .دوهيلا يأ 2) تروُرَصُي الر
 اًعيِمج دوهيلا يأ ركتنوُلتقُي ال 2 » تروُهقفَي ال مْوَق حجاب َكِلّذ هباذع ريجتأتل دلل

 َمُهَنيَي مهرح مُهْسَأَب ردح :ةءارق يفو ءروس ِرّدُج ِءآْرَو نِمَوأٍةَئّصحم ىف ىف اّلِإ نيعمتج
 آلم مايكل نابسحلا فال ةقرفتم 5 ل نس يح تل يبق

 ل ل ا 09 يذلا ٍلْثَمك ناميإلا كرت ف مهلثم مج ترواقعَي

 ملف «ءاولتوقو نوقفانملا جرخي ملف مهرايد نم اوجرحأ مهفإف كلذك رمألا ناكو :نوجرخي ال اوجرخأ نئل
 :هلوقل فانم "مهورصن نئلو" :هلوق نإ :لاقي امع باوج :مهرصنل اوءاج (نيلامكلا ريسفت) .مهورصني

 (يواصلا ةيشاح) .لعفلاب مهرصن هنم مزلي الف ذئئيحو ,مهرصن دصقل اوجرخ :ىعملا نأب باجأف ؟"مهورصني ال"
 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم طرشلا باوجو «ردقملا مسقلا باوج روكذملاف يأ :خ! مسقلا باوجب ينغتساو

 مسقلل تعن "ردقملا" :هلوقو ءطرشلا باوج يف ال مسقلا باوج يف تعقو اهنأل ؛ةروكذملا لاعفألا تعفر كلذلو

 مل يذلا عضوملا يف كلذو «ماللا عم وأ ةئطوملا ماللاب اهيف حرص ىلا ةعبرألا عضاوملا يف كلذو ءهدحو ردقملا يأ

 (لمجلا ةيشاح) . متلتوق نإو' :هلوق وهو عماللا هيف رك ذت

 رهسنفتا) ."رابذألا ةيلوبلاو 00 ايلا "نوجري "و "نايبضتللا و " :تعرتقيلا" يأ 3 ْ ا 14 ف

 5 ةيشاح) .نلوعمتجم م ىف 5 يأ «نابسحلل 59 يأ فاالخب

 دشأ متنأل :هلوقب لصتم لوألا نأل ؛"نولقعي ال"ب يناثلاو "نوؤهقفي ال"ب لوألا صح امنإ :خلإ مهأب كلذ

 اعيمج مهبسحت" :هل ومب لصتم يناثلاو عهقفلا مدع ةبيسانف قلاب مهلهج ىلع ليلد وهو هللا نم مهرودص ف ةبهر

 ةيشاح) .ابعر تألتماو تريحتو مهيولق تتشت امل اولقع ول ذإ ؛مهلقع مدع ىلع ليلد وهو "ىش مميولقو
 نم مهل عقت يلا ةبيجعلا ريضنلا نب ةفص يأ "مهلثم" :هلوقب هردق فوذحم أدتبم ربخ :خلإ نيذلا لثمك (يواصلا

 ايندلا يزخ هل لصح لكف «لتقلاو رسألاو ةميزلا نم ردب موي مهل عقو اميف ةكم لهأ ةفصك لذلاو ءالجإلا
 (ي واصلا ةيشاح) .ةرخآلا باذعو



 رشحلا ةروس 44/ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 يف هتبوقع ْحِعرْمأ لاب أوُاَذ نيكرشملا نم ردب لهأ مهو بيرق نمزب اًبيِرَ موب ني
 نم مهعامس يف اضيأ مهلثم .ةرخآلا يف ملؤم (2:ّميلأ ٌباَذَع َحُهَو هريغو لتقلا نم ايندلا

 ؛َىرَب نإ َلاَقَرفك ملف رفح نشل َلاَق ْذِإ نّطْيشلآ ٍلَئَمَك مهنع مهفلختو نيقفانملا
 يواغلا يأ آَيَِتَبَِع َناَكَف .ءايرو هنم ابذك 2 َنيِيدَعْلا ٌبَر هللا فاَحأ و َكنم
 رخلا هيب اهنا :ربخلاو َنيِملّظلآ ار َكِلَذَو ايف نيَدِلَح ِراّثلَأ ىف اَمَِنَأ "ناك" مسا عفرلاب ئرقو .يوغملاو

 ةمايقلا عويل و قل ام سفن ْرطسَتَلَو َهّللأ أوقّت أوُنَمأَ د بدلا اكاد نيرفاكلا مج

 دهس. قي ين .ناكهكافاو 2 سا ع دلع "وا ع سال <

 هتعاط اوكرت َهّشآ أوسَد َنيِذْلاَك أوثوكت الو (2) َنولَمْعَت ام ُرُيبَخ َهّشآ (
 نيب 1 رح 95 ب لا 8 ٍِ ع د ل عا
 8 هش ها ىوتس ال ل 0 :وقسفلا مه كةليتلوا اريح امل يش نسل مكسفنا مهلسفاف - 5 -َ عا نيس 2 5” 4 ايس -ٍ ا . 0 1 و 2 - 0 7 *

 ا عام :مهنع مهفلختو (نيلامكلا ريسفت) .ضفاخلا عزنب بوصنم هنأ ىلإ ريشي :ّلإ نمزب ابيرق
 ذإ" :هلوقو ءسنإلا ناطيش ال هتقيقح هب دارملا :خ! ناطيشلا لثمك (نيلامكلا ريسفت) .مهعم اودعو اميف دوهيلا
 اورتغا نيذلا ةكم رافكب :لوألا نيلثم مهل هللا برض دقف ةلمجلابو ؛ناطيشلا لثمل نايب "رفكأ ناسنإلل لاق
 مهتفلاخمو مهل نيقفانملا مالكب مهرارتغا ثيح نم :يناثلاو ,مهيلع ةرئادلا تناكف اردب اورضحو مهددعو مهددعب
 (يواصلا ةيشاح) .هنم أربت مث هيلع تامو هيف هعقوأ ىح رفكلا ىلع نيعم ناسنإل ناطيشلا ءارغإب مه

 مسفت) ."ناك"ل مسا هنأ ىلع عفرلا عضؤم يف اهربخو اهمسا عم "نأ"و :”ناك" ربخ بصنلاب :امهتبقاع
 ئرق اضيأو اتاك مسا هنأ ىلع ءاتلا عفرب "امهتبقاع" ئرق يأ "ناك" مسا :عفرلاب ئرقو (نيلامكلا
 مويلاب هامس :ةمايقلا موي يأ :دغل تمدق ام ."رانلا يف امهنأ" :ىلاعت هلوق اهمساو ."ناك" ربح هنأ ىلع بصنلاب
 .هرمأ ميظعتل ؛هريكنتو ءدغو موي :ناراف ةرخآلاو ايندلا نأك دغلاب ةرخآلا نع ريع وأ هل ابيرقت كموي يلي يذلا
 ان انخير ءانلمع ام اندجو :ةنحلا باب ىلع بوتكم :رانيد نب كلام نعو .هتمظعل ؛ههنك فرعي ال دغل يأ

 يف ىناثلاو «تابحجاولا ءادأ يف ىلوألا وأ ديكأتلل ريركت :خلإ هللا اوقتاو (كرادملا ريسفت) .انفلخ ام انرسخ ءانمدق

 (نيلامكلا ريسفت) .كرتلا وهو «همزال يف لمعتسم نايسنلا يأ :هتعاط اوكرت (نيلامكلا ريسفت) .تايهنملا كرت
 (ةلجاعلا راثيإ ىلع مهكلاقو يالا يو درعا ةلقو مهتلفغ طرفل مهفأب ناذيإو سانلل هيبنت اذه :خ! يوتسي ال
 عم ميظعلا زوفلا نأو ءامهياحصأ نيب ميظعلا نوبلاو ءرانلاو ةنحلا نيب قرفلا نوفرعي ال مهأك 0 عابتاو
 .هيلع اوهبنتت كلذ اوملعت نأ مهقح نمف ؛رانلا باحصأ عم ميلألا باذعلاو ؛ةنحلا باحصأ



 رشحلا ةروس مااا 0 نورشعلاو نماثلا ءوجا

 وبت اققشتم ءَدَصع 5 5 داسنإلاك زيبق هاف لعجسو لت ْىَلَع

 ىأأ ُهّللاّوه .نونمؤيف عج تروُركَفَتَي ْمُهَّلَعَ رماعلإ يرض ةروكدذملا ُلَعمألا كلت

 هللا وه 29 ٌديِحَدلا محبا وه ةينالعلاو رسلا ةَدهّسلَاَو بَل هلع 3 لإ َهَلِإ ل

 نم ةمالسلا وذ ملشلا هب قيلي ال امع رهاطلا * +ىودعلا كلملا وه هلإ َهنَلإ آل بعدل

 اذإ نميهي َنَمْيِه نم * ٍمِيَهُمْلا مه ةزجعملا قلخب هلسر قدصملا نِمّؤَمْلا صئاقنلا

 ربج ئاكجلا يوقلا ُديِرَعلأ مهامعأب هدابع ىلع ديهشلا يأ ؛ءيشلا يلع ابيقر ناك

 ."ضايرلا ةرهز" يف امك «لولتلا ىوس البج نوعبسو ةئام تسو فاللآ ةتس يهو لابحلا نم :لبج ىلع

 لزنأ مث ؛سانلا اهيأ مكيف بكر امك روعشو لقع لبجلا يف بكر ول :نيعملاو يأ :زييمت هيف لعجو (نايبلا حور)
 هللا قح يدؤي ال نأ نم ارذح ؛هللا ةيشخ نم عدصتو عضخو عشخل ؛مكلاح بسح دعوأو دعوو نآرقلا هيلع

 (نايبلا حور) .الصأ رثأتي ال اذلو ؛هنم ىسقأ ركنملا رفاكلاو ؛هيمنو هرمأ هيف امل لاثتمالاو نآرقلا ميظعت يف ىلاعت
 فو (كرادملا ريسفت) .دوجوملاو مودعملا وأ «ةرخآلاو ايندلا وأ «ةينالعلاو رسلا يأ :ةداهشلاو بيغلا ملاع

 هيلع علطيو هسحي ناكف دجو يذلا يأ "ةداهشلا"و ؛هقلخ عيمج نع باغ يذلا يأ "بيغلا ملاع' :"بيطخلا"

 وه :ليقو «هباذع نم هب نمآ نم نمأو ؛هملظ نم سانلا نمأ يذلا وه :ن#ذ سابع نبا لاق :نمؤملا .هقلخ ضعب
 هسفن ىمعس امنإ :يلع نب ديز نعو :2! هلسر قدصملا . ”بيطخلا" نم ءمهل تازجعملا راهظإب هلسرل قدصملا

 (نيلامكلا ريسفت) .باذعلا نم هقلخ نمؤملا :ان# سابع نبا نع رذنملا نبا هاور «باذعلا نم مهنمأ هنأل ؛انمؤم

 نوكي بيقرلاو ؛مهلامعأب هدابع ىلع ديهشلا يأ ءاه هتزمه تبلق ءنمألا نم لعيفم وهف :خلإ ابيقر ناك ذإ
 (نيلامكلا ريسفت) .اديهش
 مهاح ربج يأ ؛حالصإلا وهو ربحلا نم وه :ليقو ءهدارأ ام ىلع هقلخ ربح هنأل ؛رابحلاب يمس امنإ :رابجلا

 رابحلاو ؛هحلصأ نيعمب. مهاح ربج وأ :خلإ هقلخ ربج (نيلامكلا ريسفت) .ريسكلا حلصيو ريقفلا غي وهف هحلصأو
 (بيطنخلا ريسفت) .مذ ةفص سانلا ةفص يثو .حدم ةفص هللا ةفص يف



 ةنحتمملا ةروس 1 دو نورشعلاو نماثلا ءزجملا

 عار لاحم

 هللا وه .هب مح :» تروُكرذُم امَع هسفن هن هَل حبس هب قيلي ال امع ُريَكَتْمل

 نوعستلاو ةعسنلا شكلا :آمَسألا هل ١ ُرَوَصُمْلا مدعلا نم ئشنملا ُئِراَبْلا ٌقِلَخْلآ

 شياو نووتفلا قات ذأ كيت نسالا قئاؤم "يسفنلاو هكيدحلا ان طزاولا
 .اهوأ مدقت 2: ٌميكحلا ُريِرَعلاَوهَو

 ةيأ رشع ثالث ةيندم ةنحتمملا ةروس

 ا م ها 10 مس و ٍ 5 م 3-0

 عة 6 2 ف واو مف مم فق مكودعَو ىودع اودختت ال اونماَء نيدلا اساتي

 هللا مسا نع 225 يبيبح تلأس :ء#و ةريره يبأ نع :ةدئاف (كرادملا ريسفت) .ةمظعلاو ءايربكلا غيلب :ربكتملا

 ثالز ببشل نيح لاق نم" :لاق 2 هللا لوسر نأ راسي نب لقعم نعو ؛ ريشا رحاب كيلع" :لاقف ءمظعألا

 فلأ نيعبس هب هللا لك و رشا ةروس نم تايا كراكاو أارقو ءميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذ وعا :تارم

 هديرفا ء"ةللذك ناك يبسمب نيح هلاق نمو ءاديبهش تام مويلا كلذ ف تام إو («يسمي ىح هيلع نولصي كلم

 ب
 "كرادملا" نم «ةيآلا هذه ناكمل "هللا" وه مظعألا هللا مسا نإ :ديز نب رباج لاقو ءبيرغ نسح :لاقو .يذمرتلا 1! ع "

 . نايبلا حوراو ”بيطخلا"و
 .اه فشك وهف تافصلا نم اهدعب ركذي امف «تالامكلاب ةفصتملا تاذلا ةقيقح امكأل ؛ةيوهلا ررك :خلإ هللا وه

 «ترجاه ىلا ةأرملا ناحتماب نينمؤملا رمأ اهيف لزن هنأل ؛اهحتفو ءاحلا 53 :ةنحتمملا ةروس (يواصلا ةيشاح)

 ةأرما ؛طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ يهو «ةأرملا ثيح نم حتفلاو ناحتمالاب نينمؤملا رمأ ثيح نم رسكلاف
 (يواصلا ةيشاح) .نمحرلا دبع نب ميهاربإ ةدلاو .ءفوع نب نمحرلا دبع
 ال نيتيفانتم امفوكل ةبحملاو ةوادعلاو "ءايلوأ مك ودعو يودع اوذختت ال" :لاق فيك :تلق نإف :حلإ اوذختت ال

 نينمؤملل ءادعأ رافكلا ناك امنإ :تلق ؟امهعامتجا ناكمإ عرف امهنيب عمجلا نع يهنلاو ؟دحاو لحم يف ناعمتجت

 ةيويندلا رومألا ىلإ ةبسنلاب ةقادصلاو ةالاوملا مهنيب ققحتي نأ زوجي كلذ عمو ؛هلوسرو هلل مهتاداعم ىلإ ةبسنلاب
 فتكي مل ثيحو «نامثلا تادحولا نم ةبسنلا ةدحو ققحتي ملف نعي كلذ نع هللا ىهنف ؛ةيناسفنلا ضارغألاو

 كرتو مهل مقوادع يف يفكي هنإف ؛ءمقوتفو مقءورم مدع ىلع لد "وكودعو" :هلوق داز لب "يودع" :هلوقب

 - "ةدوملاب مهيلإ نوقلت" :"يبطرقلا" لاقو (نايبلا حور) .ال مأ محل ءادعأ اوناك ءاوس «هللا ءادعأ مهفوك مهالاوم



 ةنحتمملا ةروس هوا نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 أ ع . . .,لللطع 5 23 د ا لج هرم 1 5

 هرسأ يذلا مهوزغ 525 يبنلا دصق ِميَلِإ نولصوت تروقلت َءاَيِلَوأ ةحم رافك يأ

 انا مهيلإ ةعتلب لأ قب بطاح بتك (مهنيبو مكنيب ةَدَوُملاِ نينح ىَرَوَو )

00 5 
 هعم هلسرأ نمم 25 يبلا هدرتساف ,نيكرشملا لهألاو دالوألا نم مهدنع هل امل ؛كلذب

 لهألا و ذأ دالوألا ةفض

 53 1 مف عند هذ هدهد دم : سفل بطاح تع لقي ومالالوبدل قاطع اللا اند

 ف صن اذه ."قدص دقف مكبحاص امأ" :لاق ب ىلا نأ ليطلب انيللس هاجت يطا بالا ؛رهاظلاب عي -
 ةعونمم رافكلا عم ةيرهاظلا ةدوملا نأ رهظ انهه نمو ."بيطخلا" يف اذك .هداقتعا صولخو هداوؤف ةمالسو همالسإ

 رثكأ بخي نيخ اننامز يف ةنتفلا ةذه تشفو .ةينطابلا فيكف ةدوملا ىلع لدت قبلا بابسألا نم اهوحنو ةباتكلاك

 .هللاب ذايعلا ءىراصنلا بح نوزوجي ملعلا ليلق ضعب لب «نولابي الو رهاظلاو نطابلا بحب ىراصنلاب سانلا

 هيي قوق ةرسع فذ ةئوبشم ونيل قو نويت ستوب هبل دعا :وأ لإ ريقي تم راه و
 لوعفم نأ ىلإ :كللذي راشأ : :جل| 25 يبنلا دصق  .وزغلا ءافحنإ يأ "هرسأ" :هلوقو (لمحلا ةيشاح) . "ههوزغ ىيببلا

 (يواصلا ةيشاح) .ةيببس "ةدوملاب" :هلوق يف ءابلاو فوذحم "نوقلت"

 ىروو :خسنلا ضعب يف عقيو «هريغ رهظأو هرتس ةيروت ربخلا ىرو :"راتخملا" يفو «نينح ةوزغب يأ :نينح ىروو

 ناضمر يف ناك ةكم حتفو «ةعباسلا ةنسلا نم مرحما يف تناك ربيخ ةوزغ نإف ؛خاسنلا نم فيحصت وهو «ربيخ

 نم رزهجتف «هتاوزغ يف هتداع ىلع امب ىروف «حتفلا ةنس نم لاوش يف حتفلا دعب تناك نينحو «ةنماثلا ةنسلا نم

 (يحخركلا ريسفت) .كلذب دحأ مالعإ ريغ
 نكي ملو ءشيرقل افيلح ناكو ءردب لهأ نم يباحص «ةلمهملا نيعلاو ءاتلا حتفو ماللا نوكسو ةدحوملا حتفب :ةعتلب

 باتكلا يذلا نم يأ :هلسرأ نمث .ةكم لهأ ىلإ بطاح بتك يلا باتكلا يأ :ةدرتساف (نيلامكلا ريسفت) .مهنم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةكم قيرط يف اهسأر نورق نم باتكلا اوذحأف «دادقملاو ايلع مهيلإ ثعبف «ةأرما تناكو «هعم
 نرنم :هيف اذإف 5 يبنلا كلذب اوتأ امل مهنأ يور .هيف بطاح رذع لبقو «"هدرتساف" :هلوقب قلعتم :خاإ هللا مالعاي

 لجعت ال :لاقف ؟بطاخ اياذه ام : هك يبلا لاقف 5 يب يلا رف / شعب حرف كأم لأ ني نا لل بط

 محل نيرجاهملا نم كعم نم ناكو ؛مهسفنأ نع قفا ملون برا يف اةملس ارنا عدم ني هللا لوسر اي يلع
 نومحي افورعم مهيلإ عنطصأ نأ ممب بسنلا نم كلذ ئتاف اذإ تببحأو :ةكمم مهاومأو مهلهأ اهب نومحي تابارق

 برضأ هللا لوسر اي نيعد :دو رمع لاقف ءقدص :25 يبلا لاقف ءادادترا الو ارفك تلعف امو «قبارق امك

 ؛مكل ترفغ دقف متتش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطي هللا لعل كيردي امو ءاردب دهش هنإ :لاقف ءهقنع

 (نيلامكلا ريسفت) .ناححيشلا هججرخأ



 ةنحتمملا ةروس قا نورشعلاو نماغلا ءزجلا

 نع او َلوُسَرلا نوُجحر خت نآرقلاو مالسإلا نيد يأ َقَحْلآ َنِم مكءاَج اَمب أوُرَقك َدَقَو

 دئِجَرَح مك نإ جكبَر لأب متنمآ نأ لحأل يأ اوُنِيؤَن نأ مكيلع مهقييضتب ةكم
 الف يأ «هلبق ام هيلع لذ طرشلا باوجو ٍَتاَضَرَم َءاَقِتباَو ىليِبَس ىف داهجلل اًدّهج
 ا نمو دلع امو تيِفْحَأ اميل أمأَو ةَدَومْلاِب مب عل نو بيت ءايلوأ مهوذختت

 ,ىدهلا قيرط أطخأ ) ٍليِبَسلآ ءآَوَس َّلَصض َدَقَف مهيلإ 25 يبلا ربخ رارسإ يأ ْحُكَدِ
 اوُطسْبَيَو ءادغأ خكل أوموُكَي مكب اورفظي َركوُفَقْتَي نإ .طسولا :لصألا يف ءاوسلاو

 قئانوم مالك

 نو ٌرفكَت زل اونمت أوُدَوَو ممشلاو هبسسلاب هوشلاب مكتسلاَو برضلاو لتقلاب جم يأ َنْكَيْلإ

 نم «ربخلا متررسأ مهلحأل نيذلا نوكرشملا فشلوا هلو يكتبارق ماجا ةكمفمت نل

 ؟ هت 8 208 2083 1 3818 ةسقاحال ق8 ةرقتع# ةلق# ةيقخا# عتق ةيفاحاف ةظمنق ةيقطلا قع ةرحآلا يف باذعلا

 ىلإ متئحلأو متيذوأف :وكيلع مهقييضتب (نيلامكلا ريسفت) ."نوقلت" وأ "اوذخنتت ال" لعاف نم لاح :اورفك دقو

 فوذحم يعي :هيلع لد 0 1 لوعفم "(ةانيم" أ ىلإ ةراشإ : داهجلل (نيلامكلا ريسفت) .اهنم ج ورخحلا

 ("اوذختت" لعاف نم الاح طرشلا يرشخمزلا لعجو :مهوذختت الف ."اوذحتت ال" مدقتملا روهمجلا دنع اذهو انه

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلصولا "نإ" ريغ: ق .باوحج نودب الاح عقي

 يلوسر علطم انأو .يملع يف نايس نالعالاو ءافحإإلا نأ متملع دقو مكرارسإ يف مكل لئاط يأ :ئعملاو :ملعا انأو

 هيفو ءاباوصو اقحو ىده الإ نوكي ال طسولاو ءاوسلاو يأ :لصألا يف ءاوسلاو (كرادملا ريسفت) .نورست ام ىلع

 ال :لاق هنأك «ةياور يف بطاحل ةئطخت اذه :مكماحرأ مكعفنت نل (نيلامكلا ريسفت) .فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ

 (ي واصلا ةيشاح) .مهلجأل هللا متيصع نيذلا مكدالوأ الو مكماحرأ مكعفنت ال هنإف ؛مهئادعأ ةالاوم و

 عفن مدع نايبل فانئتسا "خلإ ةمايقلا موي" :هلوقو «"مكعفنت نل" :ىلاعت هلوق يف يفنملاب قلعتم :باذعلا نم

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ذئموي دالوألاو ماحرألا



 ةنحتمملا ةروس اى“ تورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مهو «ةنجلا يف نونوكتف مهنيبو َدكَيَب لعافلاو لوعفملل ءانبلاب ُلِصْفَي ةَّسّيقّلَآ َموَي
 9 رع 3# 2 ا ا عادص جم 7 2 هميم ا فعدم 1 9 5

 ةزنبلا سكي ةوَسأ مكل تناك دق 2)ريِصَب نولمعت امب ِهّللاَو رانلا يف رافكلا ةلمج يف

 نم َدْدَعَم َنيِذلاَو العفو الوق هب يأ َميِهّرَبِإ ىف ٌةَبَّسَح ةودق «نيعضوملا يف اهمضو
 مص تاو اعل

 / 2 جا 7 رق . : : ه# تو ل 8 5- : كاع 5ظظ0

 نود نِم َنوُدَبعت اَمِمَو جكنِم فيرظك ءيرب عمج ًاوَتَءَرْب انإ ٌمِبِمَوَقِل أولاق ْذِإ نينمؤملا

 نيتزمهلا قيمحتب |ادبا ءاضغبلاَو ةّو'دعلا ِمكَتِيِبَو اتعب ادبو مكانركنأ ب انّرفك هللا

 َكَل َنَرِفْغَتْسأَل ِهيبأل َمِهْرَبِإ َلْوَق الإ َدُهَدَحَو ِهّللاب أوُنِمْؤَت ٍّيَح اواو ةيناثلا لادبإو

 ,رافكلل اورفغتست نأب كلذ يف هب يسأتلا مكل سيلف يأ "ةوسأ" نم ىنشتسم

 "ةمايقلا موي" :هلوق :"نيمسلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) .دالوألاو ماحرألا عفن مدع نايبل فائتسا :خ! ةمايقلا موي

 ؛'مكنيب لصفي"ب أدتبيو ؛هيلع فقويف ةمايقلا موي مكعفنت نل يأ «هلبق امت قلعتي نأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف زوحي

 (لمجلا ةيشاح) .ةمايقلا موي أدتبيو مكدالوأ ىلع فقويف ةمايقلا موي مكنيب لصفي يأ هدعب امب قلعتي نأ :يىاثلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .رماع نبال ديدشتلاو ؛عفانو ريثك نباو ورمع يبأل فيفختلا عم يأ :لوعفملل ءانبلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .هناحبس هللا وه لعافلاو ءيلعو ةزمحل ليصفتلا نم ديدشتلاو مصاعل يثالثلا نم يأ :لعافلاو

 ؛هموقو ميهاربإ ةصق انهه ركذ ةروسلا لوأ يق ءايلوأ رافكلا لعج نم لاح - ىلاعتو هناحبس - نيب امل :تناك دق

 .رافكلا ىلاو نمو بطاحل خيبوت هيفو «كلذ يف هب ءادتقالاب دمحم ةمأ عزلأو ءرفكلا لهأ نم ئربتلا هتقيرط نأو

 اهيلع ناسنإلا نوكي لا ةلاحلا يه :ةودّقلاو ةودقلاك ةوسألاو ةوسألا :بغارلا لاق ؛ةلصخ :ةوسأ (يواصلا ةيشاح)
 (نايبلا حور) .مغلاب تئافلا عابتا هتقيقحو «نزحلا :ىسألاو .اراض نإو اراس نإو ءاحيبق نإو انسح نإ هريغ عابتا يف

 مهوزرابف يأ هتعامجو ذورمنلا :مهلوقب دارملاو ."هعم نيذلاو ميهاربإ" نه لامتشا لدب اذه :خلإ اولاق ذإ

 (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملا فعضو ؛مهسأب ةدش عم مه اولابي لو ةاودعلاب

 هلاوقأو هلاعفأ يف ةوسأ هيف مكل :ليق هنأكف ءةوسألا ةلمج نم لوقلا نأل ؛كلذ غاسو يأ] :لإ ةوسأ نم ىنثتسم

 نيبت لبق هعوقول ؛اعرشو القع ازئاج ناك نإو رفاكلا هيبأل ات هرافغتسا نإف [(يواصلا ةيشاح) .اذك هلوق الإ
 بحي ام هب دارملا ذإ ؛الصأ هب ىستوي نأ يغبني امم سيل هنكل -صضنلا هب قطن امك- ميحجلا باحصأ نم هنأ

 ينَغلا َّوُه هللا نإف لَوَتَي ْنَمَوأ» :ىلاعت هلوق نم يتأيس امل ؛هنع ضارعإلا ىلع ديعولا دورول ؛امتح هب ءاستتالا

 ظ (دوعسلا يبأ ريسفت) ١4(. :ديدحلا) كُديِمَحْلا



 ةنحتمملا ةروس هد 4 نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 هل كلع ال هنأ نع هب ىنك ء ث نم هباوتو هباذع نم بأ هللا نقلل فللمأ او :هلوقو

 ثيح نم ناك نإو« هنم دارملا ثيح نم نئئثتسم هيلع ئبم وهف «رافغتسالا ريغ

 نيبتي نأ لبق هل هرافغتساو هايس هللا َّنّم مُكَل ُكلْمَي نّمف لقإ» هيف ىسأتي امث هرهاظ

 5 ا حا رعاروا# نبا ع دما سا تل فمر عد 1[ 7 ١ 1 ! 7 1 8 و بح را

 2: ُريِصَمْلا َكيَلِإَو اَنَبَنأ َكيَلِإَو اًنلكوَن َكيِلَع اَّبَر ةءارب" يف ركذ امك :#هّلل ودع هنأ هل##

 كلعمي ال هنأ نع" :هلوقب نآلا ذارملا ىئانكلا نيعملا نيب دقو ءيعضولا هانعم ريغ يف لمعتسا ظفل وهف يأ :هب ىنك

 يئانكلا نيعملا وهو "هنم دارملا ثيح نم" :هلوقو هيلع فوطعم يأ "هيلع ىببم وهف" :هلوقو ”رافغتسالا ريغ هل

 اباوث هل كلمي ال هنأ وهو ءظفللا نم رهاظلا يعضولا ئعملا وهو "هرهاظ ثيح نم ناك نإو" :هلوقو ؛هتملع يذلا

 "عيش نم هللا نم كلل كلمأ امو" :هلوق نأ :ةتروص لاؤس باو ريرقت حراشلا نم مالكلا اذهو .اباقع الو

 .هريغل زوجي ال هنأو هيف هب ىسأتي ال هنأ ىضتقي ئثتسملا ىلع هفطعو «هيف هب ىسأتيف «هريغلو ميهاربإل تباث

 هب نيسأكي ال ميهاربإب صاخ رخخأ ئيعم هب نق وأ لب «داريإلا طانم وه يذلا هرهاظ هب دري م هنأ :باوجلا لصاحو

 هب ىسأتي ال هل هزاوجو اعرش هيلع هتردقو هيبأل رافغتسالا هكلمو ؛هريغ نود رافغتسالا هل كلمب هنأ وهو «هيف
 نرفغتسأل :لاق هنأك ةةيلاخلا قيرظب وأ فطعلا .قيرطب ةيلع بترف يأ "هيلع بم وهف" :هلوق :"هداز" فو .هيف

 "خل كلمي نمف لق" :هلوقو ءعومجملا اذه هنع هللا ىكحف «رافغتسالا الإ يقاطو يعسو يف سيل هنأ لاحلاو كل
 كلمأ امو" :"بيطخلا" ةرابعو ."لشخلا" نِف تخل هلوق ليلدب" :لاق هنأكف + هيف هن ىنضأتي :هلوق ىلع لالدتسا

 ف ام هديؤيو ءهلاوحأ عيمج ءانئثتسا غومجملا ءانئكسا نم مزلي الو ؛نثتسملا هلوق مام نم "ءيش نم هللا نه كل

 ةلالد ةيآلا هذه فو .ريخلا لاصح نم هسفن ف وه يذلا هديق ال رافغتسالا سفن ءانثتسالا درومف :'”نايبلا حور'

 مكاتآ امو" :لاقف نثتسي ملو قالطإلا ىلع رمأ هب .ءادتقالاب رمأ نيَح ةنأ كلذو ع دمحم ليضفت ىلع ةنيب

 قثتسا ميهاربإب ءادتقالابرمأ نيحو "اوهتناف هنع مكا امو هوذخف لوسرلا
 نم مزلي ال يضاقلا لاقو اذه !هيف ىسأتي امم لوقلا كلذ نأب حتفلا ةروس ةيآب داهشتسا :2إ كلمي نمف لق

 (نيلامكلا ريسفت) .هئازجأ عيمج ءانثتسا عومجملا ءانثتسا

 كهنم أدت هلل ع م هل نع املف هاي اهدعو ٍةدنع وم ع الإ هيبألإ بيقارلا افلا ناك ام 0 :"ةءارب" ىف هركذ امك

 (مةريغو كرادملا ريسفت) .اتعحرو انلبقأ يأ *انبنأ كيلإو (قئيلامكلا ريسفتإ) .451 4:ةبوتلا)
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 ىلع مهنأ اونظيف انيلع مهرهظت ال يأ ْاوُرَمَك َنيِذَلل تف العن ال انّبَر :اولاقو يأ

 دتلابتخ انعأب رئقم مساق :بازوعع المس اةمآ ايدك خا نشل ..كعصو كلكلم

 نظي وأ امهفاخي يأ َرْحآألآ َموَيْلاَو هلأ أوُجَرَي راجلا ةداعإب "مك" نم لامتشا لدب َناك

 7! ُديِمَحْلا هقلخ نع ْنَعَلآَّوه هلآ َنِإَف رافكلا يللاوي نأب َلَوَعَي نَمَو باقعلاو باوثلا

 هلل ةعاط ةكم رافك نم مِهْيِم مُنَيَداَع َنيِذْلا َنيَبَو ركََيَب لَعَجج نأ هللا ىَسَع .هتعاط لهأل

 صك” سمس سم م اهيْلوأ كل اوويصيقناقإل مهينمو انلأي و ىلاعت

 اذهو "خلإ انلكوت كيلع انبر" :اولاقو "لإ مكنم ءآرب انإ" :اولاق يأ «قباسلا لوقلل لومعم وهف يأ :خإ اولاقو
 لبق امه لصتم "ريصملا كيلإو انبنأ كيلإو انلكوت كيلع انبر" :هصنو ."يواضيبلا" يف امك نيلامتحا دحأ
 :هلوقو .رافكلا نيبو مهنيب قئالعلا عطق نم مهاصو امل اميسقت اولوقي نأب نينمؤملل هللا نم رمأ وه وأ «ءانثتسالا

 رامضإب نينمؤملا هللا نم ارمأ نوكي لب «ميهاربإ ةلاقم ةلمج نم نوكي ال نأ زوجيو يأ "خلإ هللا نم رمأ وه"

 :اولوق يأ لإ انلكوت كيلع انبر :اولوقو ءمهددُعو مهددَع ةرثك مكنلوهي الو ةوادعلا مهل اورهظأ يأ "اولوق'
 ةنتف انلعحت ال انبر" :هلوقو ."هداز" .ةرخآلا يف عحرملا كيلإو ءانبونذ نم فارتعالاب انعجر كيلإو اندمتعا كيلع

 امك- هلبق امث الدب هدعب امو وه سيلو ةدودعملا لمجلاك .هقباسب لكل طابترا ال ددعتم ءاعد هنأ رهاظلا "خلإ

 (لمجلا ةيشاح) ."باهش" ؛ءاعدلا ىوس امهنيب ةسبالم الو ءاءرج الو الك ال نيينعملا داحتا مدعل -ليق

 مهيلع اورهظ امل الإو ؛قحلا ىلع مهفأ اونظيف انيلع مهطلست الو مهبلغت ال يأ ةيقوفلا حتفب :مهرهظت ال يأ
 (لمجلا ةيشاح) .اهأطحو قحلا نع اهليم امياهذ ىععمو 'انب اونتفيف" :هلوقل ريسفت :مهوقع بهذت يأ ءانب اونتفيف
 دق لامتشالا لدب نإف "نايبلا عماج" يف حرصو ءرهاظلا وه امك هنم ضعب لدب يأ :"وك" نم لامتشا لدب
 يف هعنمب امنإف بطاخملا ريمض نع لادبإلا عنم نمو «راجلا ةداعإب :يضرلا هب حرص امك «ضعبلا لدب ىلع قلطي

 (نيلامكلا ريسفت) .اقلطم هيوبيس دنع كلذ زوجيو «لكلا لدب
 :هلوقو «هسفن ىلع هلابوف :هريدقت فوذحم طرشلا باوجو «ميهاربإب ءادتقالا نع ضرعي يأ :خ! لوتي نمو
 ةعاط لجأل مهومتيداع يأ "متيداع" :هلوقل ليلعت :ىلاعت هلل ةعاط (يواصلا ةيشاح) .باوجلل ليلعت "هللا نإف"
 (لمجلا ةيشاح) .هللا
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 مع و 5 3 66 0-00 : ا اع رو ا را ا ا ا ل مس

 نأ َمكريِد نم موج ْمَلَو ٍنيَّدلا ىف رافكلا نم َمكوُلِتقُي َمَل َنيِذلا نع ُهّللأ دهني ال

 رص

 نسا نع هللا د امن .تياالا# 2 نيظطسفملا كح هَل هلل ا نإ مهداهجب رمألا لبق

 يعول نأ َمُكِحاَرْخِإ َْلَع اونواع ْاوُرَهدَظَو مكرَيِد نم مكوُجرْخأَو ٍنيِدلآ ىف مكولتنق

 نوملطلا مه كادلوأف َحَطَوَتَي نمو ءايلوأ مهودسف .يأ "نيذلا" نم لامعشا لذدب

 دعب رافكلا نم ٍترِحَمُم نهتنسلأب ُتَئيَؤُمْلآ ْمُكَءَج اَذإ اَونَماَء َنيِذَلآ امي ©
 درب نينمؤملا ىلإ مهتم ءاج. نم نأ ىلع ةيبيدحلا يف مهعم حلسلا

 اذه :ديز نبا لاق «مهولتاقي ملو نينمؤملا اوداعي مل نيذلا ةلص يف ىلاعت هللا نم ةصحر هذه :لإ هللا مكاهني ال

 ثيح نيكرشملا اولتقاف' اهخسن :ةداتق لاق ءخسن مث لاتقلاب رمألا كرتو ةعداوملا دنع مالسإلا لوأ ف ناك

 نم «ةيالولاو ةوادعلا يف داصتقا ىلإ ةراشإ كلذ يفو «ةمكحم امنإ :ليوأتلا لهأ رثكأ لاقو ؛"مهومتدجو

 يف هللا صخرف ءادحأ هيلع اونيعي الو هولتاقي ال نأ ىلع هني ىبلا اوحاض دق اوناك ةعازحح يف تلزن ."بيطخلا"

 .جارخإلاو لتقلا يف مه لحد ال نيذلا نايبصلاو ءاسنلا يف تلزن وأ ؛مهرب

 رافكلا رئاس يف ةماع ىلوألا ةيآلا نأل ؛ةروسلا لوأ لزانلا مكحلا ضيصختل ةيآلا هذه تلزن :خإ هللا مكاهني ال

 مهتدوم زوحب «ةنداهمو حلص نيملسملا نيبو مهنيب رافكلا نم ناك نم نأ انه نيب مث ؛نيحلاصم اوناك ولو اقلطم
 ةداوم نيملسملل نآلا زوجيف ؛ةمكحم ةيآلا نوكت اذه ىلعو ؛ثراحلا ٍئبو ةعازخك مهمل الماش يهنلا نكي ملو

 (يواصلا ةيشاح) .حلصلاو ةمذلا تحت نيذلا رافكلا

 ريسفت) .مهرب نع مكاهني ال يأ "مكولتاقي مل نيذلا" :هلوق نم يأ ؛"نيذلا" نم لامتشا لدب :مهوربت نأ
 هريسفت ىلوألاف لتاق ولو ءدحأ لك عم بحاو لدعلا لب ءطقف ءالؤه صخي ال اذه :خلإ لدعلا يأ (نيلامكلا

 ةيشاح) .ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ربلا ىلع طسقلا فطعف «مكلاومأ نم اطسق مهوطعت يأ ءءاطعإلاب
 نم" :هلوقو ءال وأ نميولقب تانمؤم نكءاوس يأ «نيتداهشلاب نتقطن يأ ؛تانمؤمم قلعتم :نهتنسلأاب (يواصلا
 وأ مكءاج"ب قلعتم "مهعم حلصلا دعب" :هلوقو .'مكءاج"ب قلعتم وأ تانموملا نم لاح "رافكلا

 (لمجلا ةيشاح) .انمؤم ءاج يأ "مهنم ءاج نم نأ ىلع" :هلوقو "تارجاهم"ب
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 راقخلا نوح ءاوزألا اضغب ال ال ؛مالسإلا نإ ةيغر. لإ نحيربع ام نيكل فلاب ( ّنهوُمِحََتمَأَف

 ْنِإَ نمي ْمَلَعُأ ُهَّلأ نهفلحي و ناك اذك «نيملسملا نم لاجرل اقشع الو

 لج نه ال ٍراَقُكل ىلِإ نهودرت َنهوُعِحَرَت اَلَقتَتِمْؤُم فلحلاب نهومعتن َنَهوُمْمِلع

 نم ٌنهيلع اوُقَفنَأ آم ٌنهحاوزأ رافكلا اوطعأ يأ ِمُهوُناََو 2 نول حم 00

 نهروهم نَهَروُجَأ ّنَهوُمُشيَتاَد آَذإ هطرشب ٌنهوُحكِدَت نأ ْمُكَيَلَع َحاَنُج اَلَو روهملا
 ؛هطرشب اهل مكمالسإ عطقل مكتاجوز رفاَوَكْلا مَصِعِب فيفختلاو ديدشتلاب أوُكسْمَت اّلَو

 كاسمإلا نم نيقابلل ورمع يبالديدفب 0-0300

 رافكلا نم تدارأ نم ناك هنأ ناحتمالا ببسو ؟ال وأ ةقيقح تاملسم نه له نهوفلح يأ :2إ نهونحتماف

 نبا جرخأ :نهفلحي (يواصلا ةيشاح) .ناحتمالاب رمأ كلذلف هللا لوسر ىلإ رجاهأس :تلاق اهجوز رارضإ
 اهفلح 225 يبنلا تءاج اذإ ةأرملا تناك :لاق ؟نهنحتمي 25 يبلا ناك فيك لئس هنأ ان سابع نبا نع رذنملا

 هلل ابح الإ تجر ام. هللابو عجوز ضغب نع تحرخ ام هللابو ؛ضرأ نع ضراب ةبغر تحرج اام.هنأب رمغ

 هللا بح ةلإ عاج ام «قلحوز نم ازارخألاو انهم لاجر :قشع قلقا ام امل لاقي ةةمركخ نعو فلوسرو

 (نيلامكلا ريسفت) .هلوسرو

 يف فالخ ىلع ٍنبم وهو ءابودنم وأ ابجاو ناك نهحاوزأ ىلع رهملا در نأ يف اوفلتخا :لإ رافكلا اوطعأ يأ
 نهوعجرت الف" :هلوقب اخوسنم ءاسنلا در يف كلا راص مث ءاعيمج ءاسنلاو لاجرلا در ىلع عقو له حلصلا نأ
 الإ كنيد ىلع ناك نإو لحجر انم كيتأي ال هنأ ىلع" ىوري هنأل ؛نهدر ىلع عقي مل حلصلا نأ وأ ؛"رافكلا ىلإ
 اوذحأت الو يأ :اوكسمت الو (نيلامكلا ريسفت) .ابودنم ىاثلا ىلعو ءابجاو رهملا در نوكي لوألا ىلعف "هتددر

 مكنيب نكت ال يأ :"كرادملا" يفو (يدمحألا ريسفتلا) .مهحاكن تحت تارفاكلا اولخدت ال يأ .رفاوكلا دقعب

 ؛هئاسن نم امي ندتعي الف ةكمح ةرفاك ةأرما هل تناك نم :كدذ سابع نبا لاق ؛ةيجوز ةقلع الو ةمصع نهنيبو

 .هنم اهتمصع عطق نيرادلا فالتحا نأل

 وأ" :هلوقو «لوحخدلا دعب ناك اذإ اميف ةدعلا يف مالسإلا امهعمجي ال نأ وهو ءعطقلا طرش يأ :هطرشب

 نأ وهو "طرشب مكحاكن نهدادترا عطقل" :هلوقو «ةحوزلا تدترا مث ناملسم نيجوزلا نأ :هتروصو "تاقحاللا

 (لمجلا ةيشاح) .ةقرفلا زجنتف لوحدلا لبق ةدرلا امأ ءاحمب الوخدم تناك اذإ اميف ةدعلا يف مالسإلل عحرت ال

 (نيلامكلا ريسفت) .اهل طرش ةدعلا يضمو «عطقلل ببس مالسإلاف ؛ةدعلا ءاضقنا وهو عطقلا طرشب يأ :هطرشب

 - اذكه «دقع ريغ نم هل عجرت ةدعلا ءافو لبق مالسإلل تعجر نإف ؛ةدعلا ءافو ىلإ ةدرلا ماود وهو يأ :هطرشب
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 13. اوبلطا [رلقتو هطرشب ىكحاكت ٌنهدادترا عطقل تادترم نيكرشملاب تاقحاللا ,

 ًاوققنأ آَم السيل رافكلا نم نجوزت نمث دادترالا ةروص ف روهملا نم نهيلع متقفن ممَقَف
 مِلَع ُهَللَو هب مكَنْيِب مكح هلآ كح َرُكِلَذ هنوتؤي مهنأ مدقت امك تارحاهملا ىلع

 نها يلا نأ نيون راف ةدحاو يأ جونا نم ني هوك يفاك نإو مك ةيكح

 َتَبَهُذ تريزا اوُناَنَف متمدغو متوزغف ٌكْيَقاََ تادئرم راجل لإ باهذلاب ٌنهروهم
 يذلا ها اوَُتَأَو رافكلا ةهج نم مهيلع هتاوفل أوُققنأ آَم لَكُم ةمينغلا نم مهجور
 ل ظروواعاو دونقا يسر عع هداف رافكلل ءاتيإلا نم هب اورمأ ام نونمؤملا لعف دقو :2 ) َنوُنِمْؤُم -هب رتنأ

 الإ هل عجرت الف :كلام بهذم امأو «ةدرلا درجمت, نيبتف اهريغ امأو ءامب لوخدملا يث يعفاشلا مامإلا بهذم -

 ىلع ةدع الو «ةمصعلا عطقي نيرادلا فالتحاف اندنع امأو ءاهدعب وأ ةدعلا لبق تعحر ءاوس ءاقلطم دقعب

 (هريغو يواصلا ةيشاح) .ةيآلا رهاظ وه امك ةرجاهملا
 :رافكلل لاقي نيدهاعملا رافكلا ىلإ ادترم تاملسملا نم بهذ نم ناك :نورسفملا لاق :+! متقفنأ ام اولأساو

 كلذ ناكو ءاهرهم رافكلا ىلإ اودر ةرجاهم ةملسم تارفاكلا نم دحأ ءاج اذإ :نيملسملل لاقيو ءاهرهم اوتاه
 نوذحأي ال ةرحاهم ةملسم مهنم انتءاج نمو ءرقت ال تدترا نمف ءرمألا كلذ خسن مث «نيلاحلا نيب الدعو افصن

 حور) .ةأرملا يه انهه جوزلاو ؛نهنم رثكأف مكجاوزأ نم ةدحاو يأ :ةدحاو يأ (يواصلا ةيشاح) .ارهم اهل
 .فاضملا فذح ىلإ ةراشإ "نهروهم نم ءيش وأ" :هلوقو (نايبلا
 .جاجزلا اهرسف اذك «متمنغ ىح ةبوقعلا لاتقلا يف يأ .باقعلا نم "متبقاع" نأ ىلإ ريشي :متمدغو متوزغف
 ىلع لوؤي كلذ لكو ءمكل ةبقاعلا تناك و مترفظ :ليقو ؛ةمينغلا يهو «ىبقع رافكلا نم متبصأف :هانعم :ليقو

 يأ :2! مهيلع هتاوفل .نيرثكألا مالك هيلع لوألاو ءرهملا ءادأ نم مكتبون يأ مكبقع تءاج :ليقو ءدحاو رمأ

 ةلزنمب وهف «سيمختلا لبق اهنم جرخيف ؛مهتهج نم ةيئاجلا ةمينغلاب مرغلا صتخا جاوزألا ىلع رافكلا هتوف املف
 (لمجلا ةيشاح) .رافكلا ىلع بجاو نيد
 :هلوقو 0"اوقفنأ اه مهوتآو" :هلوقل عجار اذهف .ةملسم مهنم تءاج نم رهم ءاتيإ يأ :رافكلل ءاتيإلا نم

 نيذلا اوتآف" :هلوقل عجار اذهف «ةمينغلا نم اهجوزل ةدترملا رهم ءاتيإ يأ نينمؤملل ءاتيإلا نمو يأ "نينمؤملاو'

 (لمجلا ةيشاح) .هيقشب خسن يأ "مكحلا اذه عفترا مث" :هلوقو ,”"مهجاوزأ تبهذ
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 نأ ىَلَع َكَتْعِياَبُي ت ُتَتِمْؤُمْلأ َكماَج اًذإ يل 177 .مكحلا اذه عفترا مث نينمؤملاو

 يف لعفي ناك امك َنْمَدلْوأ َنلْقَي اَلَو َنِنْرَي اَلَو َنفرْسَي اَلَو اَميَس ِهَلآِب كرمي ا
 نَتَهُبب َنيِتأَي لَو رقفلاو راعلا فوخ ءايحأ نهنفد يأ «تانبلا دأو نم ةيلهاجلا

 ةفصب ُهَفَصَو ءجوزلا ىلإ هنبسني طوقلم دلوب يأ < رِهلُجَرَأَو َّنِبِدَيأ َنْيَب .هكيِرتفَي

 ىف كلَئيِصَحَي لَو اهيلجرو اهيدي نيب طقس هتعضو اذإ مألا نإف يقيقلا دلولا

 قشو ؛رعشلا ٌرجو :؛بايثلا قيزمتو ؛ةحاينلا كرتك هللا ةعاط قفاو ام 555 ب

 نهنم ةدحاو حفاصي ملو لوقلاب كو كلذ لعف لعف َنُهَعياَبف هجولا شو ةةسلا
 "اذإ" باوح

 :ليقو ءدهاحمو ءاطعو ةداتق نع يور اذك ءمهنم انلاؤس الو انم رهملا لاؤس مهل قبي ملف ين :خلإ عفترا مث
 ؛نهريغ وأ ةكم وأ ةنيدملا لهأ نم يأ :تانمؤملا كءاج اذإ (نيلامكلا ريسفت) .اوقفنأ ام مهيلإ دريو ؛ةمكحم

 (يواصلا ةيشاح) .لاجرلا ةعيابم نم تي هللا لوسر غرف امل ةكم حتف يف تلزن ةيآلا نكلو
 اهيدي نيب"ب ىرتفملا ناتهبلاب يك ءكنم يدلو وه :اهجوزل لوقتف دولوملا طقتلت ةأرملا تناك يأ :طوقلم دلوب
 نيب هب هدلت يذلا اهجرفو «نيديلا نيب هيف هلمحت يذلا اهنطب نأل ؛ابذك اهجوزب هقصلت يذلا دلولا نع "اهيلحرو

 ؛انزلا نهلحرأو نهيديأ نيب ىرتفملا ناتهبلاب دارملا سيل هنأ ىلإ هب راشأ :طوقلم دلوب (كرادملا ريسفت) .نيلحجرلا

 ."نايبلا حور" يف حرص امك ءجوزلا ىلإ هبسنتف ةأرملا هطقتلت دلولا دارملا لب ءهركذ مدقتل

 لوسر هنأ ضرف ولو - قولخم ةعاط زوجي ال هنأ ىلع اهيبنت ؛فورعملاب الإ رمأي ال د هنأ عم هب ديق :فورعم يف
 - :"هجولا شمحو" :هلوقو ."سوماقلا" يف امك هعطق يأ :رعشلا زجو (نيلامكلا ريسفت) .قلاخلا ةيصعم يف - هللا
 لثم «شومح ىلع عمجو «ةرشبل ارهاظ تحرج :برض باب نم اشمح اهرفظب اههجو ةأرملا تشمخح - "راتخملا" يف

 هنم اوضع عطقو «هبرضو ؛همطلو ؛هشدخ هشمخيو هشمخي ههجو شمخ :"سوماقلا" فو «سولفو سلف
 تسمم امو ؛لجو زع هللا رمأ امب الإ طق ءاسنلا ىلع هبي هللا لوسر ذخأ ام هللاو :ن#» ةشئاع تلاق :حفاصي ملو

 ؛نهيلع طرتشي ناكو ءبوث نهيديأو هيدي نيبو ءاسنلا عياب هنو هنأ يورو ءطق ةأرما فك هي هللا لوسر فك

 نيبو نهعيابي ناك :اولاقف «ةعيابملا ةيفيك يف اوفلتخاو :"ريبكلا" يفو ,"دوعسلا يبأ" يف هلثمو ,”"بيطخلا" يف امك

 :رسكلاب رطقلاو ءيرطق بوث نهيديأو هيدي نيبو نهعياب 3ع هنأ يورو :"نايبلا حور" ٍيفو ءبوث نهيديأو هدي
 .تايبنجألا يديأ ساسم نع ايقوت ؛رخآلا فرطلاب نذحخأيو هنم فرطب ذخأيو «دربلا نم برض



 فصلا ةروس هذ نوورشعلاو نماعلا ءرمجا
 را

 25 يبلل مهدانعل ؛اهي مهناقيإ عم اهياوث نم يأ ةَّرجالا َنِم أوُسبَي دق قوبل مه َرِهيَلَع

 نم نيروبقملا يأ 2 روُبقْلا بنككأ نو نونئاكلا ءاقكلا نسب امك هقدصب مهملع عم

 هيلإ نوريصي امو منا اوناك ول ةنجلا نم مهدعاقم مهيلع ضرعت ذإ «ةرخآلا ريخ
 الا

 هللا بضع اًموَق اولوتَ ل اوكما ننينلا اناني ت9 مو دوف هلا نإ 1

 ةيآ ةرشع عبرأ ؛ةيندم وأ ةيكم فصلا ةروس
 و زيدا 5

 نود "انام ءيحجو .ةديزم ماللاف عهص زل 01 مزال اهو وَما ىف 0 هل : 9

 هل أونَماَ نينا انتي .هعنص ف / :ب ميكا هكلم يف ةيِرَعْلاَوِهَو رثكألل ابيلغت " نيه

 ريس قع مع

 سش ها نها هذ ها ه#ا هخا ها هه ها هنا هذ هش ها هلا هلا #9 ها هه 9# هبا ها هلا هناا هلا ها © © ها هنا هلا هنا هه ها #ا هنا هلا #ا #ا #ا ه#ا #ا #ا هناا اها هاا اه 98# 8# 9# 8# ا ه8 ها رول وقت

 لاقيو «ةغالبلا نم اذهو ءرافكلا ةالاوم نع يهنلا وهو هب اهحتتفا ام لثمي ةروسلا متح :ذ2! اونمآ نيذلا اهيأ اي

 اسان نأ وهو «ةيآلا لوزن ببس ىلإ كلذب رسفملا راشأ :دوهيلا مه (يواصلا ةيشاح) .ردصلا ىلع زجعل ادر :هل

 دارملا :ليقو «تلزنف ءمهرامث نمو مهوطعيل ؛نيملسملا رابخأب دوهيلا نولصاوي اوناك نيملسملا ءارقف نم
 نأل ؛رافكلا سنج مهو :"نايبلا حور" فو :دوهيلا مه (يواصلا ةيشاح) .رافكلا عيمج "مهيلع بوضغملا"ب

 ."دوعسلا يبأ" يف هلثمو .دوهيلا :ليقو «ةيورخألا ةمحرلا نم مهل ةمحر ال مهيلع بوضغم مهلك

 .ىتوملا يأ اهلهأ هنم دارملاو ,"سوماقلا" ف امك ربقلا عضوم وه روبقلا نأ ىلإ ةراشإ :نيروبقملا يأ

 ديق "اونمآ اوناك ول" :هلوقو «روبقلا يف مهو مهيلع اهضرع دارملاو «"اوسئثي"ل فرظ "ذإ' :مهيلع ضرعت ذإ
 ىلع فوطعم "خلإ هيلإ نوريصي ام" :هلوقو ؛توملا لبق اونمآ ول مه تناك يلا يأ "مهدعاقم" :هلوق يف ةبسنلل
 (نيلامكلا ريسفت) .ى#ذ سابع نبا نع ساحنلا هجرخأ امك :ةيكم (لمجلا ةيشاح) ."مهدعاقم'

 املف ءانسفنأو انلاومأ هيف انلذبل ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ انملع ول :اولاق نيملسملا نأ يور :خ! نيذلا اهيأ اي

 انيقل نثل :ةباحصلا تلاق ردب لهأ باوثب هني هللا لوسر ىلاعت هللا ربحأ امل :ةياور يفو «تلزنف اومتّّك داهجلا لزن

 (هريغو دوعسلا يبأ ربسفت) .ةيآلا هذمي هللا مهريعف دحأ موي اورفف ءانعسو هيف نغرفنل الاتق



 فضلا ةروسن ه١ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نأ هللا ٌدنِع زييمت اًنَقَم مظع ريح ؟دحأب متمزفا اذإ اذإ 9 َنوُلَعَفَت ال ام اهلا ايبلط ل
 ةواعتت ال اه

 َتروُلِتَفُي تيذأا مركيو رصني ٌبِن هلل نإ 2 رولعفت لام " بك" لغاف أ ولوقت
 ريق 2

 ضعب ىلإ هضعب قزلم : ُصوصَرُم ُنيَينِب مهناك نيفاص يأ لاس عيت فاش ف

 خفتنم يأ «ردآ هنإ را يونا َمِلمّوَقي -هِم هيؤقلل سوم لاق ذإ ركذاَو .تباث
 ناب

 ا قاتيإنب قفل نع اولدع أوُطاَو اَكَلَق هرج# .لوسرلاوب لاح :ةلسلا
 2 َنيقِسَفْلآ َمَوَقْلا ىِدَنَي ال ُهَّشآَو لزألا يف هردق ام قفو ىلع ىدحلا نع اهلامأ ا ب

 انيقل نئل :اولاق ردب لهأ حدمو داهجلا حدم دلو هللا لوسر باحصأ عم امل هنأ ةيآلا هذه لوزن ببس :داهجلا بلط يف

 تلزن :ليقو .رجزلاو فيوحتلا جرخم جراح اذهو «مهلل اخيبوت ؛ةيآلا هذه تلزنف دحأ موي اورفف ءانعسو هيف نغرفنل الاتق
 هباحصأو ٌدثي يبا جرخ املف ءانلتاقو مكعم انجرح متلتاقو متجرخ نإ :هباحصأو هي يبلل نولوقي اوناك نيقفانملا يف

 (يواصلا ةيشاح) .هتقيقح ىلع مذلاو ءرهاظلا بسحب نينمؤم مهتيمستف ذئنيحو ءاوفلخت و مهبقع ىلع اوصكن
 لاق «ءانبلا ماكحإ :صرلا :"رداصملا جات" يف امك :هماكحتساو ضعبلاب ءانبلا ضعب لاصتا :صرلا :صوصرم

 ةكم لهأ هيمسيف «هيلع نبللا عضوي مث «راغصلا راجحلاب صري مث رجحلا ىلع رجحلا عضوي :انّيظ سابع نبا

 مهضعب ماحتلا يف مههيبشت دارملا نعي ءصاصرب نب امنأك مكحم يأ صوصرم ناينب :بغارلا لاقو ءصوصرملا
 .ءارفلا لوق وهو «نقتأو مكحأف صر دق ةينبم ناطيح برحلا يف مهفافطصا يف مهفأك صوصرملا ناينبلاب ضعبب
 لاصتا صرلا نإف :ضعب ىلإ هضعب قزلم .ضعب ىلإ اهضعب ءايشألا مامضنا :صر :"حارصلا" فو (نايبلا حور)
 (نيلامكلا ريسفت) .هماكحتسال ؛ضعبب هضعب ءانبلا

 هلوق دنع كلذ مدقتو «كلذب هوبيعف هوري ملف ؛هرغص نم ةروعلل هرتس كلذب هل مهتمه ببسو :ردا هنإ اولاق
 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا ىسوم اوذآ نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت

 :باوحلا لصاحو ؟مالسإلل مهقفو نأب رافكلا نم اريثك ىده هللا نإ :لاقي امع باوج اذه :هملع يف نيرفاكلا
 نم دب الو هيدهي ال لزألا يف هرفك هللا ملع نم امأو ءارفاك ابوتكم لزألا يف نكي مل هللا هادهو ملسأ نم نأ

 (يواصلا ةيشاح) .املسم هرمع لوط شاع ولو ؛رفكلا ىلع هتوم



 فصلا ةروس ها تورشعلاو نماعلا رخل

 0 نكي م هنأ مخ :لقي مل ليو ةارعسإ | بني َمَيْرَم نبأ ىسيع لاق ذِإ ركذاَو

 قو ٍلوُسَري اًرشَبَمَو ةّروّتلا َنِم يلبق َّىَدَي َنْيَب اَمِل هيض راوتر نيشج لإ اةبارف
 تايآلاِت َسْيَبلاب رافكلا "دمحأ" ءاج مهَءاَج اف :ىلاعت هللا لاق ُنَمْحأ رهمسا ىِدعَب ْنِم ب تر | # 7 ت 0 ع 2 و # يص 59

 نما لك ياك تارت : 2: نيبُم هب يئاحلا يأ "رحاس" :ةءارق لدوخب هب ءيحبا يأ اَذَّه أولاق تامالعلاو

 كلولا» كلي درشلا ةبسنب بذكلا هللا ىَلَع ىّرتفا نّمِم , املظ ٌدشأ ْدَّلَظَ دحأ ال َنمَو كل

 2: َنيِاَّظلآ َمْوَقْل ىِدَتي ال َهَللاَو رشقالا لإ ْعديَوهَو رحسلاب هتايأ فصوو «هيلإ

 + د جف هللا َروُت ةديزم ماللاو ,ةردقم "نأ"ب بوصمم أوُعِفُيل َنوُديِرُي .نيرفاكلا
 اوعفطي نأ نوديري يأ

 اذكو «رابتعالا اذهي لاحلا يف لماعلا وهو لسرمب هليوأتل ؛"هللا لوسر" يف نكتسملا ريمضلا نم لاح :خلإ اقدصم

 «نويبنلا هب مكح يذلا بتكلا رهشأ ركذو ؛«هئايبنأو هللا بتكب قيدصتلا ئيد :نيعملاو (انخيش) ."ارشبمو" :هلوق

 (لمجلا ةيشاح) .نيلسرملا 0 وه يذلا لسرملا رهشأو

 رقت ةيرقل يانسيم قا :امل وأ ' ديستإوم ةناغأ يف لايقل ف د 25 دمحم انديس مدقع هيدا ينم

 .دبألا ىلإ مكعم نوكي بح طيلقرافلا مكيطعيو مكحنمي يح يبأ ىلإ مكل بلطأ انأو :اذكه انحوي ليخحنإ نم

 اله رشع سمانخلا حاحصإلا ِّق كذا يب رعلا ىلإ لوقنملا ليبإلا طفل اذه عنيقيلا قحلا حور وه :طيلقرافلاو

 تلق ام مك رك ذي وهو ئيايشألا م مكحنميو مكملعيو ع يمساب يبأ هلس ري سدقلا 1 طيلق رافلا امأو ىظفللا

 ركذ ام :اهيناثو .نونمؤت كلذ ناك اذإ تح ءنوكي نأ لبق اذهبي مكتربحخأ دق ينإو «ليلقب كلذ دعب ركذ مث ءمكل
 قلطنأ مل نإف ؛مكل ريخ مكنع يقالطنا :انيقي اقح نآلا مكل لوقأ نكلو :اذكه رشع سداسلا حاحصإلا يف
 مهفقويو مهنعيو مهنيديو ملاعلا لهأ ديفي وه اذإف ءمكيلإ هتلسرأ تقلطنا نإو «طيلقرافلا مكتأي مل يبأ ىلإ مكنع

 ال نكلو ءمكل هلوقأ نأ ديرأ اريثك امالك يل نإف :اذكه ليلقب كلذ دعب ركذ :اهثلاثو .نيدلاو ربلاو ةئيطخلا ىلع

 ناسول هنأ ؛قحلا عيمجب مك ديؤيو مكمهلي مكيلإ قا خو ءاجج اذإ نكلو هل ظافتحاللاو هلوبق ىلع نوردقت

 .ليحنإلا يف ام اذه ؛هسفن ءاقلت نم ةعدب ملكتي

 ةدارإلا يعم نم هيف امل :ةديزم ماللاو .يرشخم زلا هلاق امك ءاوئفطي نأ نوديري :هلصأف :ةردقم "1 دف ب اوصنم

 ليلخلا نع ءاوئفطيل ؛ءارتفإلا :توديري يأ «ليلعتلل ماللا :ليقو «ةفاضإل اديكأت "كل ابأ ال" يف ديز امك اهل انقكأت

 (نيلامكلا ريسفت) .ءافطإلا مهدارإ يأ عهربخخ "اوثفطيل"و ءردضملا ةوق 5 "”نوديري" : هي وبيس و



 كفلصلا ةرع ها نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 رق

 فو ءهروُث رهظم مم هَللاَو ةناهك و رعشو رحس هنإ مهللاوقأب ٍِهِهَوْفَأ هنيهارب و هعرش

 نيدو ئدهأب هُةَلوُسَ َلَسَرَأ ىِذْلاَوه كلذ © َنوُرْهَكلا هر ك َوَلَو .ةفاضإلاب ةءارق
 ع 3 َنوُكِرْشُمْلا هركْوَلَو ةفلاخملا نايدألا عيمج هلك نيّدلآ ىَلَع هيلعي ءهَرِهْظُمِل قَحل

 2) ملأ ِباَّذَع َنِي ديدشتلاو فيفحتلاب رٌكيِجت رت لَع زكلُدأ لَه أوُكَماَ َنيِذل
 ءلوُسَرَو هلللب نامإلا ىلع نومودت َنوُريؤُت :لاقف «معن :اولاق مفأكف لوم
 ط1 ا ةكمطأو هكلاوماي هلأ ليبَس ىف نودهكتَو

 :هلوق اذكو عةيروت هيف "يههاوفأب" :هلوقو ؛حييش رن ءافطإلاو عةيحي رصت ةهراعتسا هللا روت يأ 57 ١:

 مهداهتجا يف مهللاحل اليثمت ةيليثمت ةراعتسا "فاشكلا" يف هلعجو «هل حيشرت ال 0 "وتم" :هلوق نكل "هرون"

 : يبطرقلا' ةرابعو (باهشلا) .مهي ةيرخسو انيك يسيرا ه0 صصلا خان 3 د نم لاحت 2 لاطبإ يف

 تأفطأ :لاقيف «ليلقلا يف لمعتسي ءافطإلا نأ وهو :هجو نم دامحإلاو ءافطإلا قرتفيو ءروهظلاو ءايضلا

 7-5 هلاطبإ نوديري نآرقلا هنأ :اهدحأ ؛ليواقأ انه "هللا رون" فو :ججارسلا + تدمحأ :لاقي الو جارسلا

 :ثلاثلا .يدسلا هلاق «مالكلاب هعفد نوديري مالسإلا هنأ :يناثلا .ديز نباو ام سابع نبا هلاق «لوقلاب

 ءايس اهاطبإ ل وديري هلئالدو هللا ججح هنأ :عبارلا .كاحضلا هلاق «فيجارألاب هك اله نوديري 0 لمح

 بف هدج وف ين ةسقب سمشلا رون ءافطإ ةازأ نمب ب ورصم لثم هنأ :سماخلا . رجح نبا هلاق ,مهبيذكتو

 (لمجلا ةيماعو . ىسيع نبا هاكح ؛ءقحلا لاطبإ دارأ نم كلذك ءاعنتم

 00 ةهزمحو ب لاا ا ا حا :ةفاضإلاب 1-5 ِ

 207-5 ا تفلطف يل تننذأ ول: هلع | هللا لوسرا لاق هنأ قالو قرف ب نامت ق كلف لقد انلمعل هلل

 مالسإإلا ُِق ةناهز ا ؛حاكنلا َي نس نه لإ : 0 هللا لوسر لاَقف ءادنأ ليللا مانأ الو محللا تمرحو تيصتخاو

 هلوقل ؛ةراحب داهجلا ةيمستو ل ءاهيف رحتأف هللا نإ بج تاراجتلا يأ ملعأ نأ هللا | ين اي تددو :نامثع لاقف

 حتفب رماع أرق :مكيجنت (يواصلا ةيشاح) :ةيآلا 1 ا ةبوتلا) (ةُلاَوُمأَو ا ةيتسلا ةويفمؤملا نم ىرتشاا هللا ن © :ىلاعت

 نأ ةلزنمب وه يذلا يأ : معن اولاق (بيطخملا ريسفت) .جيحلا فيفختم و نونلا نوكسي كوقابلاو ميجا ديدشت و: ناوبلا

 (دوعسلا يبأ ريسفت) ؟عنصن اذام وأ لمعن فيك وأ «"لمجلا" نم ؛ةراجتلا كلت امو :اولوقي



 فصلا ةروس هأ4 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 3 ضل نا 227 د د د و ع ىف دل رف إف ىيفللا

 يأ ءردقم طرش باوج ةفغي .هولعفاف مكل ريخ هنأ 7: نوماعت متنك نإ كل ريخ لاذ

 وسم بألا ايم قرجت ٍتكَج ْرُكلِخَديَو كود ركل رفغي دس نإ

 20 عد و 2 قسرا ع ا ريع 7 1 36 0 3 8 # ول

 هللا راصنا اونوك اونماَء نيدذلا اهياتي ميلاو رصنلاب 220 نيِنِمؤملا ٍرِشَو ٌبيرق حتفَو

 نبا ىَسيِع َلاَق هيلع لادلا .ءكلذك نويراوحلا ناك امك ةفاضإلاب ةءارق فو «هنيدل

 ان

 هللا َنِم

 7 7 ع ع 7 20 5 دا 7 1 جا

 لّوأ مهو «ىسيع ءايفصأ نويراوحلاو هلأ ٌراَصنأ نحن َنوُيِراَوَحْلا لاق ؟هللا ةرصن ىلإ 1 0 مو د 0 ان” 2 8# بسلا تدرك كعششوا ع 2:

 اوناك :ليقو ءصلاخلا ضايبلا وهو روحلا نم الحر رشع ننا اوناكو ءهب نمآ نم

 تاقلاو اه جهادي جاو اه ةئاعلاا# 20ه جاشلا# ةقوحتم هتلاسا اه ظلم ةنافانال اه اهم اهوضيبي نأ «بايقلا نوروحي نيراصق

 (نيلامكلا ريسفت) .ملعلا لهأ نم متنك يأ «مزاللا ةلزنم لزني دقو ءردقم "نوملعت" لوعفم نأ ىلإ ريشي :ريخ هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) ."اونما" نيعم يف هنإف ؛"نونمؤت" :هلوقب هيلع لولدملا رمألا باوج :ليقو طرف باوج
 ردقملا اذهو .ءردقم لعفل لوعفم "ىرخأو" نأ ىلإ لماعلا اذه ريدقتب حراشلا راشأ :ىرخأ ةمعن مكتؤيو

 رابخإلا دعب ايندلا ةمعن نع رابخإ وهف ءايندلا يف مكتؤي دارملاو ءثلاث باوج وهو هلبق نيباوحلا ىلع فوطعم

 عم يهو ,ةيردصم 'امآف هللا ىلإ يراصتأ نم :مه لاق نيح :ناك امك (لمجلا ةيشاحإ .ةرخالا ةمعن نع

 (نيلامكلا ريسفت) .ىسيع لاق امك مهل لق :هريدقت :ليقو ؛ءفرظ اهتلص
 نأ يضتقت ةيآلا نأ :هلصاخ لاؤس 5 ىلإ اذهب راشأ "هيلع لادلا" :هلوقو هللا راضتأ يأ :كلذك نويراوحلا
 نوك وه هبا هيشملا لب ةميقتسي هل ظعو «زكذ اه ةباحضأل ىسيع لوق هب ةيعللو :هللا راضتأ نيموملا نوك هبسملا

 اراصنأ مهفوك هيبشت هرهاظ :باوجلا لصاحو "هللا راصنأ نحن" :وهوقب مهياوج نم ذوحأملا هللا راصنأ نييراوحلا
 رانا نويراوخلا ناك اسك مثلا نابصتأ اون زك أ :ىعملا ىلغ لاسم هيكلو "هللا ىلإ يراصتا نم" «ىعيع لوقب
 نيكراشتملا دحأ ةفاضإ "يراصنأ" يف ةفاضإلا نأ عي :نيذلا راصنألا نم .هريغو "كرادملا" ف حرص امك هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .امهنيب ةبسانمل ؛رآ ىلإ رمأ يف
 (يواصلا ةيشاح) .مهتاوذب مئاق لوألا ىلعو ؛بايثلاب مئاق روحلا اذه ىلعف :اوناك ليقو



 ةعمجلا ةروس هزه ظ نورشعلاو نماثلا ءزججلا

 ىلإ م ع هللا دبع هنإ :اولاقو «ميرم نبا ىسيعب ٌليِآرْسِإ فب ّْ ٌةَفِيآَط تَماََ

 انيوق اَنَدَّيَأَف ناتفئاطلا تلتتقاف «هيلإ هعفر هللا نبا هنإ :مهلوقل ةفياط تّرفكو ءامسسلا

 .نيبلاغ ع ةااسبلا أوُحَبَصَأَف ةرفاكلا ةفئاطلا ْمِهْوُدَع ىِلَع نيتفئاطلا نم أوْمَماَ َنيِذّلا

 ةيأ ةرشع قيلحا هاد ةعمجلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بيلغت "ام" ركذ يف ضّرألآ ىف اَمَو ِتوَمَّسلآ ىف ام ةدئاز ماللاف «ههزني هلي ٌحَبَس

 وه .هعنصو هكلم يف © ميكحلا زيزعلا هب قيلي ال امع هزنملا سو ُّدَقْلَا كل رثكألل

 27-2 6 385 ايانك" قي الو بتكي ال نم : ىمألاو :برعلا َنْيِمَأْلا ىفَتَعَب ىلا

 اذ الذل 2

 ىلإ ةفئاط تنمآف :نيتقرف هيف سانلا قرتفا ءامسلا ىلإ ىسيع عفر املف :هريدقت فوذحم. طبترم :ةفئاط تنمآف

 هقرفو «عفتراف هللا ناك :تلاق ةقرف ءقرف ثالث هموق قرفت ىسيع عفر امل :امد سابع نبا نع يورو نايبلا
 ةفئاط ةقرف لك عبتاو «نونمؤملا مهو .هعفرو هلوسرو هللا دبع ناك :تلاق هقرفو «هيلإ هعفرف هللا نبا ناك :تل

 ؛نيرفاكلا ىلع ةئمؤملا ةقرفلا ترهظف هلي ادمحم هللا ثعب يح ناترفاكلا ناتقرفلا ترهظو اولتتقاف ؛سانلا نم
 (يواصلا ةيشاح) .ةيالا ١( ؛:فصلا) ؛اوُنَم آَنيِذْلا اندّياَفل :ىلاعت هلوق كلذف

 هلوق كلذو «ةرفاكلا ىلع ةنمؤملا ةقرفلا ترهظف 3ص ادمحم هللا ثعب يح ةرفكلا ترهظو يأ :ناتفئاطلا تلحتقاف

 2ك دمحم قيدصتب ةرهاظ 83غ ىسيعب نمآ نم ةجح تحبصأو :لاق ميهاربإ نع ةريغملا ىورو «خلإ انديأف :ىلاعت
 نم هيف اوناك' ام دعب اورانص يأ :نيرهاظ اوحبضأف عملا ةيشاحإ .هلوسرو هذبغو هللا ةملك اكل ئىسيغ نأ

 (لمجلا ةيشاح) .هنم نوفختسي الو ادحأ نوفاخي ال مهلاعفأو مههاوقأ ف نيرهاق نيبلاغ يأ "نيرهاظ" :هلوق «لذلا
 نودصقي ال ؛ىلاعت ههجو لجأل ؛ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام حبسي :قعملاو ؛ليلعتلل وأ يأ :ةدئاز ماللاف

 (يواصلا ةيشاح) .كلذك اونوكي نأ نيفلكملل يغبني هنأ ىلإ ةراشإ هيفف ءضارغألا نم اضرغ

 .كولملاك صقن هيلع أرطي هن ١ عفوت ال اعف: ةيقن ىيءودقلا زكي ؛ثداوحلا تافص نم يأ :هب قيلي ال امع

 لوسر مكءاج دقل" :هلوق دح ىلع وهف "مهنم نيرخآو" :هلوق كلذكو «هيلإ يأ :نييمألا يف (يواصلا ةيشاح)
 فيضأ ثيح برعلا فيرشت قلخلا ةفاك ىلإ لوسر هنأ عم انه نييمألا ىلع هراصتقا يف ةمكحلاو ."مكسفنأ نم

 (يواصلا ةيشاخ) .مهيلإ



 ةعمجلا ةروس هز ظ نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 كرشلا نم مهرهطي َحِبُكَرُيَو نآرقلا ءِدِجَياَء ْمَمَلَع أوتي ٌدَكُك دمحم وه د يرش

 اهمساو ةليقثلا نم ةففخم نإو ماكحألا نم هيف ام ا نآرقلا َتَككلا ُمُهُمِلَعَيَو

 ىلع فطع َنيِرَخاَءَو .نّيب 2) ِنيِبُم لَلَض ىفَل هئيحم لبق ُلِبَق نم أوُناك مهمإو يأ ءفوذحم
 ةقباسلا يف 8 أوفي 1 اكل مهدي مهم نيتآلاو ْهِْبِم نيدوجوملا يأ ."نييّمألا"

 ل مهيلع راصتقالاو «نوعباتلا مهو ءلضفلاو

 ممول ناسي او دس لا يسب أ ليسو يبدد و م الوسر

 :امهدحأ «ناهجو هيف "جهنم نيرخآو" :هلوق :"نيمسلا" ةرابع :خ2! "نييمألا" ىلع فطع (لمجلا ةيشاح) .هقدص ىلإ

 هنأ : ناثلاو + نورس ل ةقض 4 | وقحلي 1 امل" :نييمألا 0 نيرخأ ِق ةمعب و يأ :تييمألا ىلع افظع رورح هنأ

 55 دمحم ةعيرش ملعي نم لكو ؛مهب اوقحلي مل نيرخآ ملعيو يأ 'مهملعي" يف بوصنملا ريمضلا ىلع افطع بوصنم
 (لمجلا ةيشاح) .ميسحجا لضفلاو ميظعلا ريخلا كلذ .لصأ هنأل ؛ةوقلاب ةيملعي هللا لووسرف ن نامزلا رح 1 ف

 0 كنه 2 أد وحج وم برعغلا نس ناك نه نييهألاب دارملاف عةيلع ف وطعملا نسما زيسفت . مهتم نيد وجوملا يا

 .'"نيرخآ"ل ريسفت "نيتآلاو" :هلوقو «نييمألا قلطم نم هنمز يف نيدوجوملا نوك لاح يأ لاح 'مهنم" :هلوقو
 ال ةباحصلا نأل :امئاد رمتسم ىفنلا اذهو ؛فرشلاو مالسإلا ىلإ قبسلا ف يأ :مُي اوقحلي امل ."لمحلا" نم

 "+ل"ب رسف اذلو ءمهدعب نمم كح مهلضف يف مهيواسي الو مهقحلي

 (يواصلا ةيشاح) .ادارم سيلو ءلوصحلا عقوتم اهيفنمف "امل" فالخب ءال وأ لوصحلا عقوتم

 وهو عةلصأ ىلع "اخ بف كلذ ىلعو ؛مهدعب | ةوارخإ مهنكلو ءمهوك ردي م ١ قيعملا :ليقو : لضفلاو ةقباسلا 8

 (نيلامكلا ريسفت) .درحجا يفنلل هل هنأ رهاظلاف فنصملا ركذ ام ىلع امأو «هلوصح عقوتملا ر هلا بفن

 عةبلي امه ريخخ كرف نك نأ ؟مهدعب نم ىلع مهلضف نيعباتلا ىلع مهلضف خريف مزلي 2 :خا مهيلع راضتقالاو

 (قيلامكلا ريسفت ) .مه ولي نيدلا < مفولي نيذلا م ئرق كورقلا ريح :ةيدقلا قف امك

 نم اذهو .خلإ فاك لتاقمو ةمركع هيلع ىرح يذلا نيرخآلا ريسفت كف يباتلا ىلع يأ :مهيلع راصتقالاو

 يشأ اذإ هنأ رادتعالا لوصضحمو ةمايقلا موي ل تهاسملا قلطمع. مش ه ريغ : ريسفت نع كو | ةدغلا نع رادتعا حراشلا

 نأ ؛تيبث اننا ةطيساوب ةهايقلا .غوي ىلإ سائلا ر دا ىلع ها بساا دج هللا سوقا ىلع عسل لسلق دكا

 - دعب نم ىلع مهلضف تبث مهنم نودأ نيعباتلا دعب نمو نيعباتلا ىلع مهلضف تبث اذإف ءهيلي نمم ريخ نرق لك

 1 هن وك نم معأ ١ | يفقنم نأ ؛كلذو ع



 ةعمجلا ةروس هذ - نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ءإإ ثعب نمم مهادع نم ىلع 75 يبلا مهيف ثوعبملا ةباحصلا لضف نايب يف فاك
 هيلي نم ريخ نرق لك نأل ؛ةمايقلا موي ىلإ ّنحلاو سنإلا عيمج نم «هب اونمآو
 هعم ركذ نمو يبنلا ٌءآَْهَنَم ِهيِتْوُي ِهَللالْضَف َكِلَذ .هعنصو هكلم يف قو ُمُكَلَك طع

 اَهوُلِمَحَمَل َمُن اهب لمعلا اوفلك َةنَرَوَتلآ اوُنْمُح َنيِذَلآ ُلَثَم © ميِظْعَلا لْضَفْلا وذ هلو

 يف ابنك يأ اًلفشأ لِمَ ِراَمِحْلا ٍلدَمْك هب اونمؤي ملف دلك هتعن نم اهيف اهب اولمعي
 دمع ىنلل قتلا لأ بسياكب اوُبّدُك ٌنيِدْلا روقلا لكم نيلي اهب هعافصا مدع

 8 َنيِاَظلَ موقلا ى يدع 8 هلو لثملا اذه :هريدقت («(ف وذدحم مذلاب صوصخنملاو

 اَوُنَمَتَف ٍساّنلا ِنوُد نِم ِهّلي ْءاَيِلْوَأ مكن ْمُتَمَعَر نإ أاَوُداَه تريأا اجأتَي لق .نيرفاكلا
 نإ يأ ؛يناثلا يف ديق لّوألا نأ ىلع ناطرشلا هينمتب قلعت : َنيِقِدَص منك نإ تول

 "اونمت' :ةحسل يفو

 كن ءانثوأ مكنا مكيعز يق مكقتم

 ةيلضفأ نايب ف قايسلا سيل هنأ هيلع دري نكل ءرهظي اميف حراشلا دارم وه اذه ا قيرطلاب نيعباتلا -

 نوك نايب يف فاك مهيلع راضتقالاو :لاق ولف 385 ىبنلا مهيلإ تعب نم نايب يف لب -ىنفخي ل امك ةباحضلا

 ةيشاح) .رهظأ ناكل «ىلوأ هريغف لضفألاو فرشألل ثعب اذإ هنأل ؛ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نم عيمجل ةماع هتلاسر

 ولو .هل موهفم ال ركذلاب صيصختلاف 321غ هتوعد مومع يئاني ال نييمألا يف ثعبلاو :"نايبلا حور" فو (لمجلا
 ثعبلا نيب قرف هنأ ىلع (؟ :ابس) © ساتلل ةفاك الإ ُكاَلَس رأ امو :ىلاعت هلوق لثم «قوطنملا ضراعي الف ملس

 نييمألا ىلإ ثعبلاو نييمألا يف
 ةيشاح) .ةلافكلا يهو ةلامحلا نم وه لب ءرهظلا ىلع لمحلا نم وه سيلف ءامي مايقلا يأ :امي لمعلا اوفلك
 لثملا عم هيف لماعلاو لاح ةلمجلا :2! لمحي .تاناويحلا هلبأ هنأل ؛ركذلاب صح :رامحلا لثمك (يواصلا

 ةلم يهو ةيدوهيلاب اوكسمت يأ :اوداه فلا اهيأ اي (نيلامكلا ريسفت) .سنجلل رامحلا ف فيرعتلا نأل ؛هتفصو

 ناك نم الإ ةنحلا يف لحدي ال هنأ اوعداو ؛هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ اومغز دوهيلا نأ اهوزن ببسو .التلع ىسوم

 (يواصلا ةيشاح) ,ةيالا كلتب مهذك رهظي نأ 2 يببلا رمأف ءادوه

 لطابلاو قحلا لوقلا - ثلثم - :معزلا :'سوماقلا" فو (نايبلا حور) .ليلد الب لوقلا وه :معزلا :متمعز نإ
 .هيف كلشي اميف لاقي ام رثكأو «بذكلاو
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 يو تدق امب ادَبَأ 0500 لَو .هونمتف توملا ايؤدايمو ةرخالا رثؤي يلولاو
 انكاب هنإف ةرخآلا ٌؤدبم

 َتَوَمْلا نإ لق .نيرفاكلا ١ َنيِمِلَظلآَب يلع لَو مهذكل مزاتسلا يبلاب مهرفك نم

 ةَدهْشلآَو بيَغْلا مِلَع :]] نوفر م كيعأت ةدئاز ءافلاو هيف هع ترودو ': < ىذا

 اذإ أَوْنْماَ يدل اجيأتَي .هب مكيزاجيف 25 َنولْمَعَت مك امب كدت ةينالعلاو رسلا

 ةالصلا يأ هللا ركذ ىإ اوضماف اهدا ةهفعلا روي "قف" ىنعمب نِم ة ةولّصلل حكِدوُت

 .هدقع اوكرتا يأ عيل اود

 ةرارق يه ىلا رادلا هذه نم اهيلإ صلختي نأ بحأ ةنجلا لهأ نم هنأ نقيأ نم نإف :ةرخآلا رثؤي ىلولاو

 ثيح :"نل"ب :"ةرقبلا" يفو "ال'ب انه ربع :خلإ ادبأ هنونمتي الو .ابلاغ توملاب الإ هيلإ لصي الو ءرادكألا
 م

 م

 ريغو "ةرقبلا" يف امك ادكؤم لاح لك ىلع ئمتلا مهنع ىفن هنأ ىلإ ةراشإ (9 5 :ةرقبلا) ادب 0 تاو لَو :لاق

 (يواصلا ةيشاح) .انه امك دكؤم
 لي هللا لوسر دهع يف نكي مل هنأل ؛ربنملا ىلع بيطخلا دوعق دنغ ناذألا ءادنلا اذني دارملا :خلإ ةالصلل يدون اذإ

 وبأ ناك مث «ةالصلا ماقأ لزن اذإف ءدحسملا باب ىلع نذأ ربنملا ىلع سلح اذإ ءدحاو نذؤم هل ناكف ءهاوس ءاذن

 رمأف ءرخآ اناذأ داز لزانملا تدعابتو «سانلا رثكأو «نامثع ناك نىح كلذ ىلع ةفوكلاب ىلعو رمعو ركب

 هفلاخي ملو ءايناث نذؤملا نذأ ربنملا ىلع سلج اذإ يح اولبقأ اوعمس اذإف ءءاروزلا ىمست ىلا هراد ىلع الوأ نيذأتلاب

 ءاندتع لوألا ناذألا وه ريقغملاف ؛«يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو نسب مكيلع 2 هلوقل ؛تقولا كلذ يف 5

 (نيلامكلا ريسفت) .يعفاشلا دنع يناثلا ناذألاو ءيرهزلا نع ةبيش يأ نبا هاور

 نم دارملا نأ يعي :اوضماف (نيلامكلا ريسفت) ."اذإ" ل ريسفتو نايب ليقو هءاقبلا وبأ هلاق :خلإ "يف" ىنعمب "نم"

 اذإ :نيحيحصلا ثيدح يف هنع يهنلا حص دق هنأل ؛ةعرسب يشملا هنم دارملا سيلو ؛لامعإلاو يضملا وه يعسلا

 ؛هللا ركذ ىلإ اونضَماف :ناءرقي اناك امهغأ فق بعك نب ىأو دوعسم نبا قعو «نوعست اهوتأت الق ةالئضلا تميقأ

 نبا نع :ةالصلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .مادقألا ىلع يعسلا سيلو «لمعلا يعسلا امنإ :لاق هنأ دهاجم نعو

 (نيلاهكلا ريسفت) .ةبطخلا عي ةيحسلا

 ؛روهمجلا دنعو اندنع عيبلا حصي كلذ عم هنكلو «ذئنيح هوحنو عيبلا مرحي :يكذ سابع نبا لاق :هدقع اوكرتا يأ

 ةبطاو حاكنلا ادع ام خسفي :ةيكلاملا لاقو ؛هنع جراح لب «هزال الو دقعلا يف لحاد نعمل سيل ىهنلا نأل

 - ديو ايضا وج بروي يوسبا#و



 ةعمجا ةروس ظ ه1 نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 رِشَتنَأَف ةولّصلا ِتّيِضَق ِتَيِضَق اَذِإَ .هولعفاف ريح هنأ جو نوملعت مشت نإ وكل ريخ َعكْلذ

 7 7 ذ َهّللآ 5 هللا ٍلْضَف نم قزرلا اوبلطا يأ أوعَتَبَآَو ةحابإ رمأ ضَرألا
 برضو ريع تمدقف «ةعمجلا موي بطخي د5 يبنلا ناك ءنوزوفت مت) َنوُحِلْفُن َرْدَلَعَل
 الجر رشع ينثا ريغ دجسملا نم سانلا امل جرخف «ةداعلا ىلع لبطلا اهمودقل

 ب. دسم سم همم همم حى ةةراجفلا يأ اجتإ اوُطقتأ وه وأ ةركغ اوأَر اًذِإَو .تلرنف

 هنع هاور «ةباتكلاو هلهأ لحرلا نايتإو داقرلاو وهللاو تاعانصلاو عيبلا مرح ىلوألاب يدون اذإ :ءاطع نعو -

 نأل ؛امهنيب نم ركذلاب عيبلا صح امنإو «هللا ركذ نع لهذي ام كرتب رمألا دارأ :"كرادملا" فو «قازرلا دبع
 (نيلامكلا ريسفت) .لاوزلا دنع ءارشلاو عيبلا هيف رثاكتي ةعمجلا

 نبا جرخأو «قزرلاب "هللا لضف" هريغ رسفو «ةلص رورحملاو راحلاو اردقم لوعفملا فنصملا لعج :قزرلا اوبلطا

 ةدايعو ةزانج روضح نكلؤ ايند بلطل سيل :لاق "هللا لضف نم اوغتباو" :ىلاعت هلوق يف اعوفرم سنأ نع ريرج
 ةيشاح) ."خلإ ةراحت اوأر اذإو" :ىلاعت هلوق لوزن ببس نايب يف عورش :يبنلا ناك (نيلامكلا ريسفت) .ضيرم

 (نيلامكلا ريسفت) .ارجات ناكو .ماشلا نم يبلكلا ةيحد اهب ءاجو «ماعطلا لمحي لبإ :نيعلا رسكب :ريع (يواصلا

 ارباج نأ "ملسم" يفو ءدوعسم نبا لدب رامع :ةياور ينو دوعسم نباو لالبو ةرشبملا ةرشعلا :الجر رشع ينثا ريغ
 مهلك اوجرخ ول هُو يبلا لاقف ةوسن عبسو الجر رشع ثا :ام5 سابع نبا نع هيودرم نبالو ءمهنم ناك
 دواد وبأ ىور «ديعلا يف امك ةبطخلا لبق ةعمجلا ةالص تناك نيح كلذ ناكو «لزنف ءاران مهيلع دجسملا عرطضأل

 326 ىنلاو ةعمجلا موي ناك يح نيديعلا لثم ةبطخلا لبق ةعمجلا يلصي ناك تي هنأ :نابح نب لتاقم نع هليساره يف

 «فوفدلاب هلهأ هاقلت مدق اذإ ةيحد ناكو «ةراجتب مدق ةفيلخس نب ةيحد نإ :لاقف لجر لخدف ةعمجلا ىلص دقو بطخبي

 (نيلامكلا ريسفت) .ةالصلا رخأو ةبطخلا ُدتي يبنلا مدقف «لزنف ءيش ةبطخلا كرت يف سيل هنأ اونظو سانلا جرخخف

 ةالصلا مامت دعب جورخلا نأ اونظ مهنأ بطخي 325 هللا لوسر كرتو جورخلا مهل غوس يذلاو :خلإ اهيلإ اوضفنا
 املف ؛نيديعلاك ةبطخلا لبق ةعمجلا ىلصي مالسإلا لوأ هي ناك هنأل ؛ةالصلا وهو ءدوصقملا ءاضقنال ؛زئاج
 (لمجلا ةيشاح) .ةالصلا رحأو ةبطخلا مدق ةيآلا تلزنو ةعقاولا هذه تعقو

 فو ؛بولطملا وه ةراجتلا نأل ؛وهللا نود طقف ةراجتلا ىلإ عجار "اهيلإ" ريمض نأ ىلإ ةراشإ :خلإ ةراجتلا يأ
 اوضفنا ةراحت اوأر اذإ :هريدقتو :"كرادملا" يف لاقو «ىلوأ ريمضلا دارفإف «"وأ'ب فطعلا اضيأو :"بيطنخلا'

 ,مهدنع مهأ تناك األ ؛ةراجتلا صخ امنإو ؛هيلع روكذملا ةلالدل ؛امهدحأ فذحف «هيلإ اوضفنا وهل وأ «اهيلإ

 ."فقانشكلا" ىف هلقمو



 ثوقفاشا ةروس ه١ نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 ٌرِيَح باوثلا نم هلأ َدنِع ام لق اًمياق ةيطخلا ف كلركتو وبللا نود مميولطم األ
 هربت رمح اهدي ةلرضإوت

 قزري ناسنإ لك :لاقي  َنيِقْرَولَآ ُرْيَح ُهّلو ةرَجقلآ َنِمَو وُهَّللا َنِي اوتمآ نيذلل

 ىلاعت هللا قزر نم يأ ؛هتلئاغ

 ةيآأ ةريشع فدحإ ةيندهع نوققانملا ةووتس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلأ ُلوُسَرَل َكَّنِإ َُبْشَت مهولق يف ام فالح ىلع مهتنسلأب أوُناَق َنوُقِقَُمْلا َكَءاَج اَذإ
 ح

 فطعلا نأل ؛درفأ هنأب اضيأ باجيو ؟نائيش مدقتملا نأ عم ريمضلا ةرفأ ل لاقي اس باوخ :مكولطم انف

 "دق"و "اوضفنا" لعاف نم ةيلاح ةلمح :كوكرتو (يواصلا ةيشاحإ .رسفملا هلاق امل ثنوملا ريمض صحم "وأ"ب

 نم مهريخ هللا و نوددعتم نيقزارلا نأ يأ «ليضفتلا ةغيص حيحصت نإ :ةراشإ ما ناسنإ لك لاقي .ةردقم

 هنإ يح نم راخعا ليبس يلو و امعإ مهددعت و هعطقب هريغو عهاداعو ةأاصع نمع قزرلا عطقي هي هنإ ثيح

 حيحصت "هللا قزر نم يأ" :هلوقو «لايعلا :ةلئاعلاو .هدحو هللا وه ةقيقالعاب قرارلاف الو لإ ناسنإ لك :لاقي

 (لمجلا ةيشاح) .هتوقو هلوحب الو لالقتسالاب هتلئاع قزري انسثإ لك“ نأ دارملا هب سيلق يأ روك ذملا لوقلا اذهل

 (يواضلا ةيشاح) . 0 5 رشنع يوسإ" :هلوق اذك و ,عامجإلاب يأ :ةيندم

 ؛رهظألا وهو "|ولاق" :هلوق دك معلا باوحجو عهباحصأو يبأ نب هللا لبعك' ككدنع اورضح يأ :ن وقفانملا كءاج اذا

 5 0 1 داالع
 نب ةاجهج نيرجاهملا نم امهتدحا «نالجر لتتفا عاملا ىلع سانلا محدزاو قلطصلملا ئب ازغ امل 85 هنأ ةردوبسلا

 نيرجاهملاب ةاجيهحج حاص التتفا املف « يأ نب هللا دنعل اقيلحم ناك ؛نيهجلا انس هسا ءراصنألا نم ياثلاو ةيدمأ

 ادمحم انيحض انف لأ زف هللا دي لاقق":اناتس مطلو نيرجاهملا عارقف نم لجر هاجيهح ناغأف عراضنألاب كائسو

 ةيندملا ىلإ انعجر نفل هللاو امأ ءكلكأي كبلك نمس :لئاقلا لاق امك الإ مهلثمو انلثم ام هللاو ءانهوجو مطلتنل الإ

 مكلاومأ ف مهومتمساقو مكدالب مهومتلزنأ دق !مكسفنأب متلعف اذام :هموقل لاق مث ؛لذألا اهنم زعألا نجرخيل

 لاقتاس هلأ كاس قلع مغلي يذلا ءاكلا يحاص تأ 2 لاقف هللا لوسرل هغلبف مقرأ نب ديز كلذ عمسف

 (يواصلا ةيشاح) .ةروسلا تلزنف ."ةنج مهفاعأ اوذختا" :هلوق وهف «ركنأو ائيش



 نوقفانملا ةروس ه؟أ نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 0 تت ع رات را ره سك تا را نحس راوي ٍِق تا مس

 مج ب ميتا ع يأ َك لاذ #م ع نومي وثاك ات آس هب 1 الا يأ هلأ

 ةيولق لع متخ عطف هب مهرفك ىلع اورمتسا يأ «بلقلاب أوُرَقك مت ناسللاب أوُنَماَ

 أولوقي إو قايل مُهَماَسِجَأ َكَبِجعَت حُهَتَيأَر اَذإَ .كاميإلا : َنوُهقفَي ال مُهَف رفكلاب
 هتحضو .هتقيقح يأ

 نوكبس فخ فخ 107 مهفتلا دو ف مهماسجأ مظع نم ممن هتحاصفل قوقل خمس

 ركسعلا يف ءادنك حاضت اة حيض لك نوبسح» راذجلا ىلإ اةلاق 02 اهمضو نيشلا
 "ةكبضص' ' ةفص لوهجما ةئزب

 ضارتعالا ةمكحو "لإ دهشي هللا" لوف نيو "هللا لوسرل قلتإ نيكل" :هلوق نيب ةضرتعم ةلمج :ملعي هللا و

 .ماهيإلا اذه عفدل ضارتعالاب ىتأف ءبذك هتاذ دح يف مهلوق نأ مهوت اعرل مهوقب بيذكتلا لضتا ول هنأ

 اميف ال «ةلاسرلا يفن نم مهيولق يف هوفحأ يذلا رمألا يف امنإ مههذك نئيعي :هولاق امل افلاخم (يواصلا ةيشاح)

 يف روهشملاو «داقتعالا مالكلا ةقباطم مدع ربخلا بذك نإ :هلوق يف ةيآلاب ماظنلل كسمت الف ؛مهتنسلأب هوملكي

 .كلذ اودقتعي مل مهو «داقتعاو ملع نع نوكي ام ةداهشلا نأل ؛دهشن :مهوق يف نوبذاك مهنأ هانعم نأ :هباوج

 (نيلامكلا ريسفت)
 :هحاضيإو !رفكلا ىلع نوتباث لب ءالصأ ناعإ مهنم لصحي مل نيقفانملا نإ :لاقي امع باوج :ناسللاب اونمآ 2

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولقب اورفكو مهتنسلأب اونمآ منأ :هانعمو ؛يرابحإلا بيترتلل "مث" نأ

 ناميإلا نع ةيلاخ مارجأ الإ مه امو مهدانسإ يف اوهبش «رادجلا ىلإ ةفوطعم بطح مهفأك :ةدنسم بشخ مفأك
 ناظم نم امهريغ وأ رادج وأ فقس يف ناك هب عفتنا اذإ بشخلا نأل ؛طئاجلا ىلإ ةدنسملا بشخلاب ؛ريخلاو

 (كرادملا ريسفت) .عافتنالا مدع يف هب اوهبشف :طئاحلا ىلإ دنس أ هب عفتنم ريغ اكورتم ماد امو ؛عافتتالا

 .ةفوطعملا ةلامإلا نم :ةلامملا :ةلامث (نيلامكلا ريسفت) .رمثو ةرمثك ةبشح عمج «نيقابلل :اهمضو

 ةعقاو ةحيص لك نوبسحي يأ «مالكلا متو "مهيلع' يناثلا لوعفملاو ءلوأ لوعفم "ةحيص لك" :مهيلع ةيحص لك

 ةعقاو يأ :مهيلع .ةلاضلا فيرعت :ذاشنإلا :ةلاض داشنإو (كرادملا ريسفت) .مهبعرو مهتفيخل ؛مهل ةراضو مهيلع

 كنهي ام مهيف لزني يأ :يهئاقدحيبز ام.مهيف لزتي نأ "قويا يلوعقم ,قاث وهو عنف ةزاطو عيبلع
 (نيلامكلا ريسفت) .رفكلا يضئاخ رافكلل كرس نوشفي مهفإف ؛مهئامد حيبيف مهراتسأ



 نوقفانملا ةروس هال نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مهفإف ّمهَرَّدَحَأَف وُدَعْلا مه مهءامد حيبي ام مهيف لزني نأ بعرلا نم مهميولق يف ال

 ناميإلا نع نوفرصي فيك هر َنوُكَفْؤُي نأ مهكلهأ ُهَنَأ ْمُهَلَمَق رافكلل كرس نوشفي

 ديدشتلاب اولها لوُسَر محل َرفغَتْسَي نيرذتعم وَلاَ ' َليِق اَذِإَو ؟ناهربلا مايق دعب
 0 2: َنوُربكَتَسُم مهَو كلذ نع نوضرعي َنوُدُصَي َمُهَتيأَرَو مُهَسوُمُر اوفطع .فيفحتلاو
 روت مك مَ لصولا ةزمه نع ماهفتسالا ةزمهب ىنغتسا زهَل ترَفغَتْسأ هلع ءآَوَس

 17 رو )1

 َنولوقُي َنيِذَلا مه 2 تيقسفلا مَوَقْلا ىِدبي ال َهّشآ َّنِ َمُه هلل َرفْغَي نآ مك

 '_َمَح نيرحاهملا نم ِهَّلآ ٍلوُسَر َدنِع ْنَم َْلَع أوقفنُت ال راصنألا نم مهياحصأل
 نيرحاهملل قزارلا وهف قزرلاب ضّرألاَو ِتَوَمَّسلآ ُنياَرَح هّلِلَو هنع اوقرفتي 1

 يني ةوزغ نم يأ َنْمْجَو نإأ َنوُلوُقَت 9 َنوُهَقَفَي ال نوهت ٌنكيلَو مهربغو
 نينمؤملا هب اونع َّلَذَألآ اِْم مهسفنأ هب اونعُرَعَأْلا ى َيَجَرْخَيَل ِةَنيِدَمْلا ىلإ كاونيينلا لإ قاطصلا

 قلعتم "مهيف لزني نأ" :هلوقو ءمهيولقب مئاقلا بعرلا نابسحلا اذه ببسب يأ "نوبسحي"ب قلعتم :مهيولق يف امل

 (حارصلا) .دوعلا ةلامإ :فطعلا :اوفطع (لمجلا ةيشاح) .نوملسملا مهلتاقي يأ «نولتاقيف مهءامد

 الإو ؛ءلصألا بسحب يأ "ماهفتسالا ةزمهي' :هلوقو ؛نكاسلاب قطنلل لصوتلا ين يأ :خلإ ماهفتسالا ةزممي ينغتسا

 ةرئاد نع نيجراخلا قسفلا يف نيلماكلا :إ نيقسافلا (انخيش) ."ءاوس" دعب اهعوقول :ةيوستلل انه يهف
 نأ ملع هنمو «رافغتسالا لوبقل مهدادعتسا مدع ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو «قافنلاو رفكلا يف نيكمهنملا ؛.حالصتسالا

 الأ ؛ءكلذ هعفني ل ةدارإلا نع ايلاخ ديرملا بناج ناك اذإ نكل ميظع ريثأت اه ناك نإو دشرملا بناج نم ةبذجلا

 ماع يف ر ونلا شاشر ةباصإ مدع اله لصأو عةيادها 5 رؤي مل هنأ م عم (عءيش هقوف سيل 25 يبلا رافغتسا نأ ى رب

 (نايبلا حور) .رون نم هل امف ارون هل هللا لعجي مل نمو ؛حاورألا

 «رجح نبا ظفاحلا هحج رو ع«كوبت ةهورزع اهإ :يئاسنلا لاقو «نيحيحصلا ف اذك :قلطصملا ينب ةورغ نم يأ



 نوقفانملا ةروس ش ها نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 .كلذ 9 َنوُمَلَعَي ال َتيِقِفَتُمْلا ّنكلَو َتيْؤُملِلَو -هِلوُسَرلَو ةبلغلا ةّرِعْلآ َِّلِبَو
 تاولصلا َّْئَآأ رك نَع ْمُكدَلوأ لَو حكلاومأ مكلغشت كهل ال وَما َنيِذلآ يأتي

 لق ا وم ةاكزلا يف أوَقِفنأَو :: َنوُرِسَخْلآ مه َكِتَلوُأَف كِلَذ َلَعْفَي نَمَو سمخلا

 دلو ةدئاز "ال" وأ "اله" ىيعمآَلوَل ِتَر َلوُقَيَف ُتْوَمْلآ مك دَحأ تت نأ ِلَبَق نم
 دصتأ .داصلا 2 لصألا يف ءاتلا ماغدإب ََقَّدَّصأَف بيرق ٍلَجأ ب 100-_ أ نيسلل

 ف دحأ رصق ام :امن#ذ سابع نبا لاق ءّجحأ نأب بيب عيب ةاكرلاب
 ُهَّللآَو اَهْلَجَأ َءاَج اَذِإ اًصْفَت ُهّلل َرْحَوُي نَلَو .توملا دنع ةعجرلا لأس الإ جحلاو ةاكزلا

 : 2 6 ممل م 2216 23 عيت هه د07 كهف ءا دامو ءايلاو ءاتلاب 2 :) نوُلمعت اَمِيرَبَخ

 ءاطع نع رذنملا نبا هجرخأو ءاعوفرم ف# سابع نبا نع هيودرم نبا هحرحأ اذك :سمخلا يارس

 لاق ؛جحلا يف ةقفنلاو ةاكزلا نعي :كاحضلا نع رذنملا نبالو :ةاكزلا يف اوقفنأو (نيلامكلا ريسفت) .كاحضلاو
 نمو :اعوفرم ام سابع نبا نع يذمرتلا جرخأ .خلإ جحلاو ةاكزلا يف دحأ رصق ام :اعوفرم اني سابع نبا
 نبا اي :لجر هل لاقف «توملا دنع ةعجرلا لأس لعفي ملف ةاكزلا هيلع بجي وأ هبر تيب جح هغلبي لام هل ناك

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا أرقف ءانآرق كلذب مكيلع ولتأس :لاقف ءرافكلا ةعحرلا لأسي امنإف ؛هللا قتا سابع

 هنأ ىو سابع نبا نع لقن اذهلو «نيقفانملا يف تلزن :ليقو «ةلبقلا لهأ يف لزن :ةمركع نع :نيحلاصلا نم نكأو
 :."بيطخلا" نم «ايندلا ىلإ عوحرلا يمحي ذل هنأ ؛ديح وتلا لهأ نم اونوكي / موقلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه :لاق

 توملا ّنأي نأ ريغ نم يقيقحلا دوحولا لينل ؛ةيناحورلا ةدارإلاب يقلخلا يزاحملا دوجولا قافنإ ىلإ ةراشإ ةيآلا ٍثو
 كش الو ءامبرب ةفراع ريغ ةلهاج لزت مل سفنلا نأل ؛ةيدبأ ةايح ريغ نم ةيلهاج ةتيم توميف ةدارإ الب يعيبطلا

 نكي مل نمف «حورلاو بلقلا ةايحو ةعيبطلاو سفنلا تومب. الإ لصحت ال يهو هللا ةفرعم ىه امنإ ةيعيبطلا ةايحلا نأ
 ةدارإلاب يزاحملا دوجولا قدصتل ؛يعيبطلا توملا دنع ايندلا ىلإ عوجرلا ئمتي يدارإلا توملا اذه نم ةدئاف ىلع

 (نايبلا حور) .يقيقحلا دوجولا لوبقل ؛نيحلاصلا نم نوكلاو ةبغرلاو
 هللا رخوي نلو :لاقف ؟ئمتملا اذه رحؤي له :هريدقت ردقم لاؤس نع باوح ةفنأتسم ةلمج :اسفن هللا رخؤي نلو

 (يواصلا ةيشاح) .معتف يفنلا قايس يف ةركن وهو «خلإ اسفن
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د . ناو هنا دس هه زني يأ ألا ل انؤوسونمكلآ ي ا
 ليفت اق 
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 ظ0111111411 دقت لينا ف اليف راو قدس د رف

 لهأ اذ ناك كلام نب فوع يف تلزن :"ةنتف مكدالوأو مكجاوزأ نم نيذلا اهيأ اي" :هلوق الإ يأ :ةيكم تب

 ؛ةنيدملاب هيف ةيالا هذه تلزنف مه قريف ءانعدت نم ىلإ :اولاقف ؛هوققرو هيلإ 0 وزغلا دارأ اذإ ناكف "9

 (ةيلاسكلا ريسفتال هروح امهذ سابغ نبا نع 0اس عملا ةوانبج نباو قاحسإ نبا هجرخأ

 ءالزأ مكقلخب هتدارإ تقلعت يأ ا يذلا وه . نباو سابع نبا نع هيودرم نبا هجرحأ :ةيندم وأ

 نأو دب ال ناميلو رفك نم الزأ ردق امف .هتدارإو هتردق قل بسحب يأ "نمؤم مكنمو رفاك مكنمف'"
 عارذ الإ اهنيبو هنيب كوكي اه يح ةجلا لهأ لمعب لمعيل مك دحأ نإ :ةكيدحلا ىف امل ةيلتعغ ضخشلا تاومب

 هني ل وكي ام يح رادلا لهأ لمعي لمعيل كك ديحأ نإو .ءاهلحت ديف رادلا له ا لمعي لمعيف ب انكلا :هيلتخ قدسي

 .اهلخديف ةنحلا لهأ امعب لمعيف باتكلا ةيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو

 يف ايقش بنتك ضصخشاو .هيلنغ توهعو انهو رهظيو لزألا قا اديغعس ينك ضخش :ةةيغابر ةمسقلا نأ ملعاو

 ةرااقلا هذهو «نامإلاب هل متخيو ارفاك شيعيف لزألا يف اديعس بتك صخش «كلذك ثوعيو ارفاك شيعيف لزألا

 رهظت ةمئاخلاف ةلمجلابو .رمحألا تيربكلا نم ردنأ كلذو ءرفكلاب هل متخيو انمؤم شيعي صخشو ؛عوقولا ةريثك
 (يواصلا ةيشاحإ .لدبي الو ريغي ال .لزألا يف ردق اه نأل ةقباسلا
 نابإلاو رفكلا نأ ىلإ ةراشإ ةيفو م سابع نبا نع د اور اذك ءاوقلكو انمؤم مهقلحخ امك :خلإ ةقلخلا لصأ يف

 لاقو (4©:رونلا) «هبطَب ىلع يِشْمَي ْنَم مُهِْمف ِءاَم ْنِم ِةَباَد لك َقلَخ# :هلوقك ةيليضفت ءافلاو «ىلاعت هلل ناتقولخم
 ماع يأ "يصب ا 8 هللا و' :هلوق هيلع ليلدلاو ءهل لعافو رفكلاب تأ يأ "فاك مكنمف" :قرشفم زلا

 ءافلاو «ىلاعت هل اقولخع سيل ناميإلاو رفكلا نأ هلازتعا ىلع بم اذهو ءمكلمع نم امه نيذلل مكناعإو مكرفكب

 نيلامكلا ره ريسفت) .ةيبيقعت اذه ىلع

 لوقل ؛كدبعلا باستكا نكاإلاو رفكلاو عن وما لعف داعإلاو عرفاكلا لعف 5 ".نحرلا حتف' ِق :ةقلخلا لصأ ُُق
 دكا

 5 لكلف م :مورلا) ف اهيلَع َماَنلا رطف ئ وتلا هللا تَرطف# : ىلاعت هل وقو 15 رظفلا ىلع دل هي ذولوم لق 2 يينلا



 نباغتلا ةروس هم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 قلاب ضْرألاَو ِتَومّسلا َقلَخ ة)َريِصَب َنولَمْعَت ام ُهَللاَو كلذ ىلع مكديعيو مكتيع مث
 ُمَلعَي (2ٌريِصَملا ِهيَلإَو لاكشألا نسحأ يمدآلا لكش لعج ذإ رْمَرَوُص َنَسَحَأَف روَرَّوَصَو

 اهيف ام: روُدّصل ِتاَّدب ُمِلَع ُهَّللاَو َنوُملعَت امو َنوُريَت اَم ُمَلْعَيَو ضْرألاَو ِتَوَمَّسلآ ىف اَم
 أوقاذق ّلَبَق نِم أوُرقك نيذلا ربخ أوي ةكم رافك ايدكتاأي لأ .تادقتعملاو رارسألا .نم

 5. 0 " ورام ع تصل + : ١ هن هاا 1

 يأ كلذ .مل ؤم 2 ملا ٌباَذَع ةرخآلا يق َمُهَو ايندلا يف مهرفك ةبوقغ مهرما لابو

 ىلع. تارهاظلا ججحلا ٍتَتّيَبْلاِب مهلسُر ْحِبَياَت تناك نأشلا ريمض .هنأب ايندلا باذع

 ام دك عا رص 3 1 ل ورع عع 1 ماد ع < 222

 نع هللا ىغَتْساَو نامبإلا نع أولَوَتَو اورفكف اَمَتوُدِبِ, سدجلا هب ديرأ رَشَبأ اولاقف ناميإلا
 ف و حصار لكل 6 5- 5 ىلا 2 00 ل 0 7 5

 اهمساو ةففخم نأ اًورفك َنيِذلا معز .هلاعفأ يف دومحم 2: ديمح هقلح نع يع هّللاَو مهناعإ

 راتخي هايإ هللا قلخخ دعب نمؤملاف هتيشمو هللا ريدقتب هرايتحاو هبسكو هرايتعاو بسك نيقيرفلا نه دحاو -
 ردق هللا نأل ؛رفكلا راتخي هايإ هللا قلخ دعب رفاكلاو :هنم هملغو هيلغ هردقو هنم كلذ ةذارأ ىلاعت هللا نأل ؛نامإلا

 .ةنسلا لهأ قيرط اذهو «هنم هملعو كلذ هيلع

 نمو «رشبلا ةروص ريغ روصلا رئاس نم ةروص ىلع نوكي نأ ئمتي ال ناسنإلا نأ ليلدب :2إ لكش لعج ذإ

 جمسم ةقلخلا هوشم سانلا نم ريثك دجوي دق :ليق نإف .ههجو ىلع بلقنم ريغ ابصتنم هقلخ نأ هتروص نسح

 ةروصل ةبسنلاب وه امنإ هوشتلاو ةجامسلاو روصلا رئاس نسحأ يه ثيح نم رشبلا ةروص نأب بيحأ ؟ةروصلا

 رشبلا ةروص تيأرل تاناويحلا نم اهريغ وأ سرفلا ةروص نيبو ةهوشملا ةروصلا نيبب تلباق ولف ءاهنم ىرخأ
 ىلع ليقث ماعطل :ليبولا هنمو ؛لقثلا لابولا لصأ :ايندلا يف مهرفك ةبوقع (لمجلا ةيشاح) .نيسحأ ةهوشملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ايونعم القث ناسنإلا ىلع لقثي هنأل ؛ةبوقعلل لمعتسا «راطقلا ليقثلا رطملا :لباولاو «ةدعملا

 ريسفت) .اننودهي رشب اننودهي يأ ؛هدعب ام هرسفي رمضم لوق لعاف "رشب" وأ ؛راكنإلل هيف ةزمحلا :اننودهي رشبأ

 .ةريغ حرص امك سنج مسا رشبلا ذإ ؛"اننودهي" يف ريمضلا عمجل هجو اذه :سدجلا هب ديرأ (نيلامكلا

 ممي دارملاو ءامهدسم داس "اوثعبي نل نأ" :هلوقو «نيلوعفم ىلإ ىدعتي وهو «ملعلا ءاعدا :معزلا :لإ نيذلا معز

 "اورفك نيذلا" ىلع هلمح بساني الو "خل ىلب لق" :هلوق يف باطخلل مئالملا وهو «نايح وبأ هلاق امك ةكم لهأ

 (لمجلا ةيشاح) .باطخلا مئالي ال هنأل ؛"يواضيبلا" يشاوح ضعب ف ليق امك لبق نم



 نباغتلا ةروس ه؟ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هللا ىلع َكِلذَو لِ امي نويتعل مث ناَعْبَْل قرو لب لَه اوُتَعَبُي نأ مهأ يأ «فوذع

 جو ريح َنوُلِمَعَت امي ُهّللاو انلَرنَأ يذلا تآرقلا ٍروُلأَو ِلوُسَرَو هاب أوئياَق هو ٌرمِست
 نيرفاكلا نونمؤملا نبغي “باعت موَيَكِلَذ ةمايقلا موي عْمَجماِمََيِلركْعَمْجحَمْوَي ركذ
 6 هس وديع 2و نصا تل اونمآ ول ةنحلا يف ايو ممزانم لأي

 اميبف ةينسفلا» ن نيف لا ةءارقو ريع نباو عفانل

 هن 31 رقلا اكيياقج اريدكصو اورنك .ة<رينلاو © مِظَعْلا دا زوفلا 13 ادب آي

 ال وأ بطوع نمل باطخلا نأ رهاظلاو ."ركذا"ل لوعفم وأ ضارتعا امهنيب انفو "نوئبنتل" :فرظ ييسر موي

 نم نيرخآلاو نيلوألا نيب هيف عمجي ىلاعت هللا نأل ؛كلذب يمسو :عمجلا مويل (نايبلا حور) ."مكتأي لأ"

 فتمأو ين لك نيبو «مولظملاو ملاظلا نيبو ؛هلمعو دبع لك نيبو ءضرألا لهأو ءامسلا لهأ عيمجو نحللاو سنإلا

 (لمجلا ةيشاح) .ةيصعملا لهأ باقعو ةعاطلا لهأ باوث نيبو

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ءازحلاو باسحلا نم هيف ام لجأل ؛نورخآلاو نولوألا هيف عمجي هنأل :ةمايقلا موي
 موي ةمايقلا مويو :' نايبلا حور' فو 2حاحصلا" يف و اذك .اضعب مهضعب نبغ :نباغتلاو «ةمايقلا موي :نياغتلا موي

 سيل مهوزن نأل ؛مكش هيفو ءسكعلابو ءادعس اننا و ول ءايقشألا لزاتم ءادعبسلا كوزنب .اضعب .سانلا ضعب نبغ

 الإو ؛ةيمكهتلا ةراعتسالا رابتعاب انبغ ءايقشأ اوناك ول رانلا نم ءادعسلا لزانم ءايقشألا لوزن نوك نأ ٍنيعي ؛نبغب
 .ةنحلا لهأ اونبغي مل رانلا يف مهلوزنب مهف

 ةلزنم لأي رفاكلا نوك وهو ةروضلا هذه سكع نإف «هباب ىلع سيل لعافتلا نآ ىلإ كلذب راشأ :نوتضؤملا نبغي
 ريسفملا هلاق امو «برض باب.نم نبغو هل رورس وه لب ؛ءنمؤملل نبغب نقيل رفكلا ىلع تاج ول رانلا نم نمؤملا

 ١ :  525ا 59 * ' 0-0 |
 معا كغ نسم امو ءارخش تداد ل ؛عاسا ول راثلا نم ةدعشقم تأ الإ ةيكسأ لخدي كب نم امم .اسي دج سس ذ وحنأم 9

 ريل

 (”يقواضلا ةيشاخح) ..ةريسخ ةاقزيل ؟نسخأ ولاةنحلا نماةدعقم أر الإ رانلا



 نباغتلا ةروس ها نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نرإف َلوُسَرلَآ أوُعيِطأَو هَل أوُعيِطَأَو (ج ٌمميلَع ِءْىَس ٍلُكِب ُهّللاَو اهيلع ربصلل مَُبَلَق ِدْجي

 هللا لَعَو ّوه اَلِإ َهَلِإ آل ُهَلآ .نّيبلا 5 ُنيُِمَلآ ُمَلَبْلا اَنِلوُسَر ْلَع اَمَنِإَف َرُشْيَلوت

 ْمكِدلْوَأَو ةكَجاوزأ نِم م تِرِ] اَوْنَماَء 2 رلا © َتوُنيْؤُمْلا ٍلكَوَمَلَ

 نإف ؛ةرجهلاو داهجلاك ريخلا نع فلختلا يف مهوعيطت نأ ةهمرزدحاو نكت 0

 كلذ نع مكايإ مهطيبثت يف مهنع أوفعَت نإ كلذ يف ةعاطالا ةيآلا لوزن ببس

 (2) ُمِيِحَر ٌروُفَغ هلأ إف اوُرِفغَتَو أوُحْفْصَتَو مهيلع مكقارف ةقشع. نيلتعم ريخلا

 رحضتلا ىلع لدي افصو رهظيو الوق لوقي نأب برطضي الو تبثيف ؛عاجرتسالاو تابثلل اهتباصإ دنع :هبلق دهي

 نيملاعلا بر هنأ دقتعاو هللا فرع نمو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لوقيو عجرتسيو ءهب اضرلا مدعو هللا ءاضق نم

 (نايبلا حور) .عبطلا هنع رفنتي ام. نوكت عبطلا مئالي امي نوكت امك ةيبرتلا نإف ؛هئالب ىلع ربصيو هئاضقب ىضري

 ةعاطلا نم دايدزالل هحرشي وأ ؛نوعحار هيلإ انإو هلل انإ :لوقي ىح ةبيصملا دنع عاحرتسالل :خلإ هبلق دهي
 ىلتبا نإ :دهاحم نعو .هبيصيل نكي مل هأطخأ امو ؛هتطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي يح هبلق دهي وأ «ريخلاو

 (ليزمتلا كرادم) .رفغ ملظ نإو ءركش يطعأ نإو ءربص

 ليلعت "خلإ انلوسر ىلع امنإف" :هلوقو ءانلوسر ىلع سأب الو ررض الف :هريدقت هباوج فذح طرش :متيلوت نإف
 ىلع دامتعالاو زجعلا راهظإ وهو «ةيلاعلا تاماقملا نم لكوتلا نأ ملعاو :نونمؤملا لك و تيلف .فوذحملا كلذل

 لكوتلا بوحو ديفي رمألا رهاظو ءسانلا يديأ يف امث سأيلاو هللا دنع امت. ةقثلا وه لكوتلا :"قئادحلا" فو «ريغلا

 هللا ىلعو" :هلوقو :"ريبكلا" فو (نايبلا حور) .نيصاع اونوكي نأ مزليف «ءسانلا رثكأ يف دوجوم ريغ هنأ عم
 .وه الإ سيل ةقيقحلاب رداقلا نأ امل «هب الإ ىوقتي الو هيلع الإ دمتعي ال نمؤملا نأ نايب "نونمؤملا لكوتيلف

 موق يف ةيآلا هذه تلزن :ام25 سابع نبا نع هاححصو مكاحلاو يذمرتلا جرخأ كلذ يف :ةيآلا لوزن ببس نإف
 دق سانلا وارق 398 هللا :لوسر:اونأ املف .مهدالوأو مهحجاوزأ ىبأف 2 يبلا اوتأي نأ اودارأو اوملسأ ةكم لهأ نم

 .رحألا هوتوفت الف "ميحر روفغ هللا نإف اوحفصتو اوفعت نأ" :هلوق ىلإ لزنف ؛مهوبقاعي نأ اومه نيدلا يف اوهقف

 ءيعجشألا كلام نب فوع يف ةنيدملاب تلزن :امد سابع نبا لاقف :ةيآلا لوزن ببس نإف (نيلامكلا ريسفت)

 ميقيو قريف ءانعدت نم ىلإ :اولاقو هوفقوو اوكب وزغلا دارأ ناك اذإ هنإف ءهدلوو هلهأ ءافج د يببلا ىلإ اكش
 .هنع هلغش :اطيبثت رمألا نع هطبث :"راتخملا" يف :مهطيبغت يف .تلزنف



 نباغتلا ةروس ه5" نورشعلاو نماثلا ءرججلا

 ت2: يظَع ةجأ رْوَدنِع ُهَّللاَو ةرخآلا رومأ نع ةلغاش مكل تا لوو كلاما امنإ

 :هلوقل ةخسان ٌمتْعَطَتَسآ اَم َهّللأ أوُقَّناَف .دالوألاو لاومألاب مكلاغتشاب هوتوفت الف

 ةعاطلا يف ًاوُقِفنَأَو أوُعيِطَأَو لوبق عامس هب مترمأ ام اوُعَمَسآَو «هتاقث َّقَح هللا اوقتاإب

 مه َكِبتَلوأَف -هسفَت حش َقوُي نَمَو رمألا باوج ةرّدقم "نكي" ربخ كَ اَيَخ

١ 

 ةلام عبس: .ىلإ ارشح ةدحاولاب - ديدشعلاب - "هفكضي" :ةءارق فو دك ُهَفِضَي
 ىلع باقعلا يف 2: ٌديِلَح ةعاطلا ىلع زاحب واق لاو اسم ام مقال وشو ركأو ردا

 52 كلا هكلم يف ٌريِرَعلا ةينالعلا ةَّدَسْشلآَو معلا بيغ تبيغلا ضلع ,ةيصعلملا

 ءاهيف خسن ال ةمكحم يهو :اكك | سابع نبا لاقو «يدسلاو سنأ ن نا عمو او ةداتق هلاق :لا اوقتا :هل وقل هةخسان

 ردقب هب فاصتالا ف اودهتجاو متعطتسا ام هتاقت قح هللا اوقتاف :كابهو ابهع لوقي نأب نيتيآلا نين عمج هلعل

 ال كلذو «ىوقتلا مسا هيلع قلطيو لاقي نأ نسخي ام ىوقتلا قحو ءاهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال ةنإف ؛مكتقاط

 330 5 ا 5 ُ 7 : ثنأ ةنو 50 1 000 ١
 3 . ريبجج نب ديعس نع متاح يملا نبا ج رخا (بيطخملا رييسفل و قالا حور) .ةعاطتساللا قرف نوكي 2 يىصتمي

 هللا لزنأف ؛مههابح تحرفتو ,مهيقارع تمرو ىح اوماقف لمعلا موَقلا ىلع هقشأ "هتاقت قح هللا اوقتا" كتل ذب

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلوألا ةيآلا تحخسنف "وتعطتسا ام هللا اوقتاف" نيملسملا ىلع افيقت

 امنِإ ربخلا ءاقب عم اهمساو "ناك" فذح نأل ؛ليلق وهو ديبع ابأ هيف عبت فئصملا خيشلا هكلس ام :خلإ "نكي" ربخ

 اريج" :هلوق سلا" 2 (انخيش) 5 ١ اوقفنأ" وهو "مألا بناويج" "5 ع 0 5 كعب نوكي

 اوهتنا :هلوقك ؛مكسفنل اريح اوتئاو يأ ءردقم لعفب لوعفم 2 . كي ةبيسس لوق وه وش و :اهدحأ 6 ةحجح وأ هيف "يكسفنأل

 تعن هنأ :ثلاغلا :كسسع ىللأ لوق وهو ؛ةرمضملا اي ريخخ وهف ءاريخخ قافن :الا نكي :هريدقت + اذا يكل اريح

 ةثأ :سماخلا .نييف وكلا لوق وهو «لاح هَ :عبارلا .اريحخ اقافنإ يأ ءارفلاو يئاسكلا لوق وهو هق وذحم ردصم

 (لمجلا ةيشاح) .اريحن الام اوقفنأ يأ اوقفنأ" :هلوقب ل وعفم

 و 5 كيدنكسلاب هقعضتب :رماع نبأو 3-2 ف يأ :ةءارق يفو ,ةنسفت لذا عن عنط نمو ”كمسفتل حش قوي نمو

 :ىلاغت َهِلَوَق ةيلع لدي امك رخو ةئام عبس ىلإ ارشع ةدحاولا ةنسحلا ةلباقم. فعاضي نعأ "ارفع ةيعاولاب"

 .(نيلامكلا ريسفل) 101 ةرقبلا) ©: 1 ع ةثاماةلسب 03 00 نايم ةنب ؛أ ةيح لثمك " هللا ايس علا ما ف ةقثد نذلا
 : تحتم ا ع اتم | 9 نع و هع“



 قالطلا ةروس ه9 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 قالطلا وع يأ نيس ّ 2 1 وأ ءهدعب ام ةنيرقب 0 ل و

 ههه هوهاها6 فاو يتناك لي يسار اهررتاعلا يزاد مسيتشس ن نيت

 اهدعب ال ةعجرلا اودارأ نإ اهءاهتناو اهءاذتبا يأ 0

 رصتقا امنإو «"رحلا مكيقت ليبارس" دح ىلع تفطع ام عم واولا فذح مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :هتمأو دارملا

 هتف هب ءادنلا صيصختو ءهدعب ام ةنيرقب :هتمأو. دارملا (يواضلا ةيشاح) .لماكلا سيترلا هنأل كي يبنلا باطخ ىلع

 هبيلغت و مهايإ ص هعابتتسا قيرطب باطخلا يف مهوخدو «ةقيقح بطاخملا هنأ قيقحتل ؛اضيأ هتمأل باطخلا مومع عم

 يناثلا ئعملا وه اذه "مهل لق وأ" :هلوقو «كتمأو تنأ تقلط اذإ :ئعملو «بئاغلا ىلع بطاخملا بيلغت هيفف :مهيلع

 هتمأ مامإ دعي يبلا نأل ؛باطخلا معو ءادنلاب 05 يبلا صح :"فاشكلا" يفو «متقلط اذإ نينمؤملل لق يبنلا اهيأ اي يأ

 .ريسافتلا رثكأ يف هلئثمو ؛تيكو تيك اولعفا «نالف اي :مهريبك و موقلا سيئرل لاقي امك مهتودقو

 هٌوادنف هتمأ مامإ 2 هنأل ؛مكحلاب باطخلا معو ءادنلاب 0 يبنلا صخو "متقلط اذإ" :هلوق وهو يأ :ةدعب ام

 يببلا وه ةقيقح بطاخملا نأ :هلصحمو «باطخلا هيجوت يف ناث لامتحا اذه :مش لق وأ (نيلامكلا ريسفت) .مهئادنك

 ىلع تاالامتحا كثدلز رسفملا نم دخؤيو لإ كتمأل لق يب بلا اهيأ اي *لاق ها رمألا هنم فذح نكلو هدحو 0

 ببسو . .اميخفتو اميظعت عمجلا ظفلب ارخآو الوأ 5 ىبلل هنلل باطخلا نأ :وهو عبار لامتحا يقبو ؛خ ءةكسنلا فالتحخا

 (يواصلا ةيشاح) .خلإ يبنلا اهيأ اي نيا لادا لول وقنا تنال وقت ةصفح..قلط كو هللا لوسر نأ :اهوزن

 هسفن ىلع بترتي ال ءيشلا نأل ؛"مهقدعل نهوقلطف" :هلوق حصيل ؛زوجتلا اذه ىلإ جيتحا امنإو :قالطلا متدرأ

 .ءارقألا تاوذ ؛نمي لوحدملا ءاسنلاب دارملاو (يحركلا ريسفت) .لصاحلا ليصحتب دحأ رموي الو

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف سمت مل رهط ف قالطلا نوكي نأب ءرهطلا وهو ةدعلا لوأ يف يأ :اهوأل

 لبق ارهاط اهقلطتلف اهقلطت نأ كل ادب نإف ءرهطتف ضيحت مث رهطت بح اهكسمي مث اهعجاريل :لاق مث هك هللا لوسر
 لبق نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهيأ اي" :35 يبنلا أرقو ءءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ ىلا ةدعلا كلتف ءاهسم

 ليقتسم يأ «ناضمر نم تيقب ةليلل هتيتأ :وحن ,نمقدعل تالبقتسم :هريدقت :لاق ضيحلاب ةدعلا دغ نمو ."نٌمدع

 (نيلامكلا ريسفت) ."ةرقبلا" يف رم دقو ؛يعفاشلاو كلام لوق راهطألاب ةدعلاو «ةفينح يبأ انفامإ لوق كلذو ءاهل



 قالطلا ةروس تا“ لا نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 اص ١
 ص 2 9 57 8 رتب 0 ق را م 3 ريح 5 3 8 ع 7 وك 1-3 7 ف م ري

 رج الو نهِتويب نم يرهوجرخت ال هيفو هرمأ يف هوعيطأ هر هللا اوقَناَو

 أ هرعت دا بفن ويزيل انز ٍةَمِحفب َنيِتأَي نأ آلِإ نقّدع يضقنت يح اهنم

 نيقابلل قأو ريكا بال

 َدَعَتَي نَمَو هللا ُدوُدُح تاروكذملا َكلِتَو ّنهيلع ّدحلا ةماقإل نجرخيف «ةنيب وأ تنيب
 رجلا ةءارقإ ىلع ريس

 +: (َرمَأ قالطلا َكِلَّذ َدَعَب ُتِدَحُ هلأ َلَعَل ىردَت ال ءُهَسْفَت ّمَلَظ َدَقَف ِهَّلَأ َدوُدُح
 ةقَدَع ءاضقنا نيراق ٌءٌوَلَجَأ َنْفَلَي اَذِإَف :نيدث وأ ةدحاو ناك اذإ اميف ةعجارم

 ٌنهوكر تا ِيفوُرْعَمِب َّنَهوُقِراَف وأ رارض ريغ نم ِفوُرْعَمِب نهوعحارت نأب ّنهوكسمأَف
 6-7 ْرُكَمُي ٍلَدَع ْىَوَذ أوُدِبْحَأَو ةعجارملاب نهوّراضت الو َنَتّدَع يضقنت ىح

 يف ءاسنلا نأش تاحضوملا يأ "ةينبم وأ" :هلوقو ؛تاحضوملا نعي [ىلوألا ةءارقلل ريسفت لوهجملا ةنزب| :تنيب يأ
 بيسملا نباو ةوعسم نبا نع يور اذك :دحلا ةماقال نجرخيف .رهاظ اهانعمو ءانز ةئيب وأ :ةخسن فو ؛ءاشحفلا

 نب ديعس ىورو .فسوي وبأ ذأ هبو ه5 سابع نبا نع رذنملا نبا هاورو ءد5# دهاحجمو نسحلاو يبعشلاو
 دقف اهئاسلب مهيلع تذب اذإف «لجرلا لهأ ىلع ةأرملا وذبت نأ ةشحافلا :ام65 سابع نبا نع قازرلا دبعو روصنم

 م25 رمع نبا لاق «يناثلا نع ءانثتسا وه :ليقو انت ةمركعو بعك نب يبأ نع يورو .اهحارخإ مهل لح
 هبو سين نع يورو ؛.هححصو مكاحلاو قازرلا دبع هاور ؛ةشحافلا وه ادع ءاضقنا لبق اهتيب نم اهجورخ
 (نيلامكلا ريسفت) .كلي ةفيدح وبأ كمعأ

 انهه نمو «ةعجارملا رمألاب دارملا نأ :كاحضلاو ييعشلاو يعخنلاو نسحلا نع ديمح نب دبع هاور اذك :خلإ ةعجارم
 دمحأ دنتسم يفو ءاهنع ةافوتملا اذكو «ةنئابلل كسلا بجي ال هنأ ىلإ دمحأك مهعبات نمو فلسلا نم ريثك بهذ

 ؛ةعجر اهيلع هل تناك ام اهجوز ىلع ةأرملل ئكسلاو ةقفنلا امنإ" :ليوط ثيدح يف سيق تنب ةمطاف نع ياربطلاو

 أ خسن نم ىلاعت هلبق نم يتأي ام رمألاب دارملا :لاق ةنئابلل ئيكسلا بجوأ نمو ؛نيكس الو ةقفن الف نكي مل اذإو

 .اقدع لوطيل ؛ ؛كلذ دعب قالاطلا ةدارإ عم يأ :ةعجارملاب نهوراضت الو (نيلامكلا ريسفت) .كلذ وحب : ف نسي

 نع ىوريو ١87( :ةرقبلا) ه؟ٌمَتعَياَبت اذإ اودهشأَو» :ىلاعت هلوقك بدنلل رمألا اذه :مكنم لدع يوذ اودهشأو
 .ةعجرلا باب يف "ةيادحلا" بحاص هب حرص دقو كي كلام بهذم نم وهو «ةعحرلا يق هبوحو هني يعفاشلا

 هب
 أ

 دنع هيلإ بودنم داهشإلا اذهو :"بيطخلا" يف لاق نكل ءبدن رمأ اذهو :"يدهازلا" فو ."يدمحألا ريسفت" نم
 - «هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا ةعجرلا يف داهشإلا بجوأو كْمتْعَاَبت اذإ اودهشأ و9 :هلوقك روهمجلا



 قالطلا ةروس هالا نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ةزايف مضوي يف ءاي البو .ءابو ةزمه ىو .أ .ًاناقيهو م اًرّدق ةدشو ءاهعركا وشب
 ىزبلاو شرول رثك هلل 7

 جسار ع
 ٍرُهْشَأ هددت ّنج ا نممدع يف متككش َرْشَبَنَر نإ ب آس) نم ضيحلا نعم ٍضيِحَملا َنِم

 52008 دع دعم دسم سم سم سمة ووفشلا هلاك نفادفل نفر شما َنْصِحخَدَل ىتْلاَو

 رقتفت ال ةعجرلا نإ :رخآلا لوقلا يف يعفاشلاو دمحأو ةفينح وبأو كلام لاقو «رمألا رهاظل ؛كلذك يعفاشلاو -

 .داهشإلا ىلإ رقتفي ملف ؛لوبقلا ىلإ
 نم هيف امل ةداهشلا ءادأ ىلع. ثح امنإو .هيلع دوهشملا الو.هل ةوهشملا اوغارت الو ههجول يأ :هلل ةداهشلا اوميقأو

 يدؤي يذلا مكاحلا ءاقل رسع نم هيف املو ؛هتامهم دهاشلا كرتي نأ ىلإ يدؤي امر هنأل ؛دوهشلا ىلع رسعلا

 كلام نب فوع نأ يور :هللا قتي نمو (يواصلا ةيشاح) .قئاوع دهاشلل ناكو «هناكم دعب امبرو هدنع
 هللا قتا" :25 لاقف :ةقافلا هيلإ اكشو «ىئبا رسأ :لاقف 26 هللا لوسر ىتأف ءاملاس هنبا نوكرشملا رسأ يعجشألا

 لفغ «لبإلا نم ةئام هعمو بابلا هنبا عرق ذإ هتيب يف وه امنيبف «لعفف "ميظعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال رثكأو
 . "حارصلا" نم «نزحلا :بركلا :برك (نايبلا حور) .تلزنف اهقاتساف ودعلا امهنع

 .ريسفتلا نتم يف ررقملا وهو ءبصنلاب هرمأو ءانونم "غلاب" رثكألل :غلاب
 ."بيطنخلا" يف اذك ؛ءافلا ضو ءارلا بصنب روهمجلا ةءارقو ءصفح ةءارق يهو 58 ةءارق يفو

 نأ رهاظلاو ءرهشأ ةثالث اهنأ اوملعاف اهيف متبترا نإ يأ ضارتعا "متبترا نإف" ,"نمتدعف" هربخ أ دتبم :يئاللاو

 رماع نبا ةءارق يهو :ءايو ةزممم (نيلامكلا ريسفت) .طرشلا باوج "نقدعف" :هلوقو 07 ةلمجلا هربخ

 (بيطخلا ريسفت) .هدعب ءاي الو «ةزمه لاب لبنقو نولاق أرقو «نييفوكلاو
 هربخ أدتبم "نضحي مل يئاللاو" :هلوق :"نيمسلا" يفو ؛حراشلا هردق امك فوذحم هربح أدتبم :نضحخي مل يناللاو

 ,نهلثم وأ كلذكف يأ ءادرفم ردقي نأ ىلوألاو ءاضيأ رهشأ ةثالث نَدعف يأ ؛لوألاك ةلمح هوردقف ءفوذحم

 - اهجو ناكل "نققدعف" :هلوقب عيمجلا نع ربحأو :تادرفملا فطع "نسئي يئاللا" ىلع فوطعم هنإ :ليق ولو



 قالطلا ةروس هدم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ربع“

 رع 8 نيبت# نع
 كك

 نصبَرتي# ةرقبلا ةيآ يف ام نقّدعف نه امأ ,نهحاوزأ ّنهنع ىوتملا ريغ يف ناتلأسملاو
 وأ تاقلطم * نمدع ءاضقنا َنُهْلَجأ لاخألا ٌتّلوََ ها رْشَعَو رهشأ ا َنهِسفنَأب

 يف هه اسي مرغأ نم هل لعجت هللا قكَي نمو نول نمضي نأ نهحاوزأ ٌنهنع قوتم
 رْفَكُي هلا قّكَي نَمَو ْرُكْيَلإ ُهَلّرنَأ همكح هلأ تأ ةّدعلا يف روكذملا َكِلاَذ .ةرخآلاو ايندلا

 ضعب يارس كمي هرب تاقلطملا يأ ٌةهوتكشا © 2 لإ :هل حِظعيَو ٠ .هَتاَكّيَس ُهْنَع

 ظظظذ55785 ه.. هء. د. هليق ا لدي وأ هناي ففطغ :بكعس يأ ةكوجو نو مكدكاسم

 "نضحي مل يئاللا"و .خيشلا لوق رهاظ اذهو ؛هيلع فطع امو أدتبم ب ريخلا طسوت هيف اه رثكأو ءانسح -

 (لمجلا ةيشاح) .لوألا بارعإك أدتبم هبارعإف "نسئي يئاللاو" :هلوق ىلع فوطعم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعبرألا ةمئألا نيب قفتم كلذو :يف ام (يواصلا ةيشاح) .ةريغصلا ةلأسمو ةسيآلا ةلأسم يأ :ناتلأسملاو

 .لوألا رب هريحتو ىاثلاو «ىاثلا ربح "نعضي نأ"و ؛ناث أدتبم "نهلجأ"و ءأدتبم :لامحألا تالوأو
 ع

 مك

 جنم َنوُفَوَتي نيِذلاو# : : ىلاعت هل وق مومع هب خم خسن دقو ؛نهحاوزأ نهنع قاوتم وأ تاقلطم نك ءاوع 5 :خا 7 تاقلطم

 نبا لوق نم روهشملا وه ؛كلذ نع هلوزن يخارتل (؟94:ةرقبلا) ارشعو رهشأ ةَعَبْرَأ نهسفنأب َنْصََرَعي ًاجاَوْرَأ نوُرْذَيَو

 لاقف« لايلب اهجوز تافو دعب تعضو ةعيبس نأ يراخبلا يف امل :نهلمح نعضي نأ (دوعسلا يبأ ريسفت) .هيَي دوعسم

 رخخآ دتعت :لوقي د ايلع نأ هغلب هنأ هدد دوعسم نبا نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور املو «"يجورتف تللح دق" :25 يبنلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرقبلا ةروس دعب تلزن ىرصقلا ءاسنلا ةروس يف ةيآلا نأ هتنعال ءاش نم :لاقف :نيلحألا

 نهوتكسا هانعم «فوذحم اهضعبتم :يرشخعرلا لاق: «ءضيعبتلل "نم" نأ :امهدحأ «ناهجج و هيف :متنكس ثيح نم

 ضعب يأ (#+:رونلا) 4مِراَصْنَأ ْنِم ارضفي» :لاعت هلوقك يقانكس ناكم ضعب يأ تكس بح نم اناكم
 ؛ةلص "نم" :يئاسكلاو يزارلا لاقو «هبناوح ضعب ف اهنكسأ دحاو تيب الإ نكي مل نإ :ةداتق لاق .مهراصبأ

 نماكسإ ىلإ اوببست :ئعملاو «ءاقبلا وبأو ٍفوحلا هلاق «ةياغلا ءادتبال انأ :يناثلاو ؛متنكس ثيح نهونكسأ نعملاو

 ريسفت" .هنوقيطت امم يأ مكعسو نم يأ 'مكدجو نم" :هلوق هيلع لدو :مكسفنأ نونكست يذلا هجولا نم

 .ةيضيعبتلا "نم ' يه "متنكس ثيح نم" يف "نم" نأ ىلإ ةراشإ :مكنكاسم ضعب (لمجلا ةيشاح) ."بيطخلا
 م يأ "هلبق ام لدب وأ" :هلوقو ,يرشخمزلا بهذ هيلإو ؛"متنكس ثيح نم" :هلوقل نايب فطع يأ :نايب فطع

 .ءاقبلا وبأ بهذ هيلإو "ثيح نم" :هلوق



 قاللطلا ةروس ى امو نورشعلاو نماثلا ءزججلا

 ويس سفل و 8 ام ال اال ةنكمأ يأ ,فاضم ريدقتو راخا 6

 نيهنم نونئاكل |

 رجأ رع 6 يس قح ف لسا ٍيفوُرْعَم نهيو كنت وت ءاضرالا ىلع

 .هلبق رورحماو راجلل نايب فظع رورخماو راجلا لب «راجلا ةداعإ هيف زوجي ال نايبلا نإف ؛لدبلاب قلعتم :راجلا ةداعاي

 (نيلامكلا ريسفت) .هنوقيطت اميف مكتكسيم نم اناكم نهونكسأ :لاق هنأك : مكتعس ةنكمأ (نيلامكلا ريسفت)

 تقلط تناك ءافك5 سيق تنب ةمطاف ثيدح هديؤيو «لماحلاب ةقفنلا صاصتخا ىلع لدي اذهو : نهلمج هكر: وج

 لكب هلي ةفينح وبأ انمامإ اهبجوأو .دمحأو يعفاشلا ذخأ هبو كللام هاور ؛ةقفن هيلع سيل 2 يببلا لاقف اثالث

 رادقم ىضم اذإ طقست ةقفنلا نأ ناظ نظيف «لوطت امر لمحلا ةدم نأ ةيآلا يف لمحلا طارتشا ةدئاف :اولاق .لاح

 (نيلامكلا ريسفت) .امهريغو ةشئاعو رمع هيف نعط «هيف نوعطمف ةمطاف ثيدح امأو ؛وهولا كلذ ىفنف «لماحلا ةدم

 .هريغو "بيطخلا" ف امك ارواشت اورمتئا :يئاسكلا لاقو ءاضعب مكضعب رمأيلو يأ :اورمتناو
 .اككج يعفاشلل افالح «ةفينح يبأ دنع نبي مل ام نهدالوأ ىلع راجئتسالا زوجي الو :مولعم رجأ ىلع

 مألا تكرتو مألل ةرجألا عفد نم بألا عنتما نإف :ئيعملاو .عاضرإلا كرت ىلع مألا ةبتاعم هيف :ىرخأ هل عضرتسف

 عضرتسف" :هلوقف «دلولا عيضي الثل ؛كلذ ىلع ربحيو ؛ءىرخأ ةعضرم بألا هل بلطيلف اهسفنب عاضرإ ريغ نم دلولا

 عضرتسف يأ «هب ملعلل فوذحم لوعفملاو ؛'مكل نعضرأ نإف" ليلدب بألل "هل" يف ريمضلاو ذرمألا نيعم. ربخ "خلإ
 (يواصلا ةيشاح) .ىرحخأ 0 هدلاول دلولا

 .تاعضرملاو تاقلطملا ىلع قافنإلا نم هب رمأ ام ديري ؛هعسو هغلب ام رسعملاو رسوملا نم دحاو لك قفنيل ل يأ :قفنيل

 (كرادملا ريسفت) .هتوق ردق ىلع هللا هقزر يأ قيض "هقزر هيلع ردق" نيعمو

 الإو «قايسلا نم ذحأ دييقتلا اذهو :«تاقلطملا يأ "تاعضرملاو" :هلوقو «نعضري مل ياللا يأ :تاقلطملا ىلع

 كلام دنع اه ةقفن الف انئاب امأو ءبهاذملا عامجإب ةقفنلا اهل ايعجر اقالط ةقلطملا نأ ملعاو .كلذك ةحوزلاف

 ةرجأ عضرمللو «عامجإب ةقفنلا اهلف الإو ءالماح نكت مل ام اذه لكو «ةقفنلا اهلل ةفينح يأ دنعو «يعفاشلاو

 (يواصلا ةيشاح) .عامجإب عيمجلل ئئكسلاب ىضقي امك ءاضيأ عامجإب عاضرلا



 قالطلا ةروس ما #4 نورشعلاو نماثلا ءزجملا

 اضع

 هلآ هاطعأ ُدَناَءآَمِم َقِفسْلَف مهر ِْيَلَع قيضَرِدُق نَمَو هِيَ نم ٍةَعَس وُذ تاعضرملاو
 هلعج دقو 22: امسي ٍرسُع َدَعَب ُهّللا لَعِجَيَس اهنا آَم الإ اًسفن هللا فلكي ال هردق ىلع

 نم ريثكو يأ ِةَيرَق نِّم "مك" نيعمب "يأ" ىلع تلد را فاك يه نيكو .حوتفلاب
 ئىحت مل نإو ةرخآلا ٍقاَهَتْبَساَحَف ِلسرَو ابر مَ َنَع اهلهأ ينعي ءتصعَّتَتَع ىرقلا
 1 سدو نوكسي:ك 2 ١ َياَذَع اق [ديدش ناس اهعوقو ققحتل

 يبأو عقانل

 9 ا اَهرْمأ ةَبقلَع َّناكَو هتب وقع اهم َلاَبَو ٌتقاذف .رانلا باذع وهو اعيلقت

 لوني هلأ اوقاف لبق يي :كيعولا يركت ا َباَدَع مه هَل َّدَعَأ .اك الهو اراسخ
 هع قعودعو رج ل ود ِء 52 وعد 2ص وف 3 5 5
 مكَيِلِإ هللا لّرنأ دق هل نايب وأ ىدانملل تعن اوَنَماَء َنيذلا لوقعلا باحصأ بَبلآلا

 ........ .... ... «راذدقم لعفب بوصنم 25 ادمحم يأ ًالوُسَر .نآرقلا وه معو اذ نا نب . لزم ” ميت ا ا هاا 2 درس

 لاحلا ةدارإو لحما قالطإ نم السرم ازاحب اهلهأ يف لمعتسم وهف يأ ءاهلهأ ةيرقلا ظفلب نيعي يأ :اهلهأ ينعي

 (لمجلا ةيشاح) .اهلهأ امي دارملا نأ نم تملع امل «ةيرقلل عجار "مه هللا دعأ" :هلوق يف ريمضلاف

 باحجأف ؟يضاملاب ريبعتلا هجو امف ؛ةرخآلا يف لصحي امنإ هدعب امو باسحلا نإ :لاقي امع باوح :اهعوقو ققحتل

 (يواصلا ةيشاح) .هعوقو ققحتل ؛يضاملاب ربع هنأب
 هنأ -يسرافلاو جاحجزلا تهذ هيلإ- :اهدحأ ن:ورتسفملا اهركذ عست تاالامتحا تحس اذه :ردقم لعفب بوصنم

 زأ# :ىلاعت هلوقك الوسر ركذ نإ :ليق هنأك ؛ءلعفو يردصم فرخحب لحني هنأل ؛هلبق نونملا ردصملاب بوصنم
 هنم لدب هنأ :ثلاثلا ؛هنم لدبأف ةغلابم ركذلا سفن لعج هنأ : يناثلا ١( ه :دلبلا) ميت ةَبْعَسم يذ موي يف ءاَعطِإ

 :فوشحلا كللذل تع ةليسردفا الإ كلمت هعنازلا ةلوسر رقنانلوتا :هريدخ :لوألا نم قاصن فالع. ىلع
 اتعن "الوسر" نوكي نأ :سفاسلا :لوسر اذ اركذ.يأ ءقاقلا نم .فاضم .فذح ئلغ هنم لذدب هلأ :نسماخلا

 "الوسر" نوكي نأ :عباسلا «"ركذ"ل تعن "لوسر اذ"ف «لوسرااذ اركذ.يأ «تقاضم:كقذح ىلع "اركذ"ل

 الإ ءيسرافلاك تاركنلا يف هنايرج ىري نم دنع انايب وأ ؛ليوأت ريغ نم احيرص الدب الوسر نوكيف ةلاسر نيعمب
 لغفب ابوصنم "الوسر" نوكي نأ :نماثلا ءزاجمت. الإ اولتت ال ةلاسرلا نأل ؛"وكيلع ولتي" :هلوق هدعبي اذه نأ

 -الوسر اومزلاو اوعبتا يأ ءارغإلا ىلع ابوصنم نوكي نأ :عساتلا ؛هيلع مدقت ام ةلالدل ؛الوسر لسرأ يأ ءردقم



 قالطلا ةروس همه نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 َنيِذْلا َجرْخُمِل مّدقت امك اهرسكو ءايلا حتفبستَيَبُم هلآ تن نا يلع ولكي لسرأو نأ
 ركب يبأو ريت نيآل

 اوناك يذلا ركاب تلا ىو لوسرلاو ركذلا «ىج .دعب ٍتِسَحِلصلآ آوليَعَو أوُنَماَ

 ُهِلْخَدَي كيس لجن هللاب نِمْؤي نَمَو رفكلا دعب هب ماق يذلا ناميإلا رولا ىلإ هيلع

 هل هللا نيمحأ نق 5 آمف َنيِدِلَخ ٌربألا اًهيَحَح نم ىرجت تدمج نونلاب ةءارق فو

 َنِمَو تاَوّمس َعَبَس َقلَخ ىزذلا هللا .اهميعن عطقني ال يلا ةنحلا قزر وه 2 اقزر

 ؛ضرألاو تاومسلا نيب َّنبَبَيَب يحولا ملا ُلّرََتَي نيضرأ عبس ينعي َنْهَلَثِم ضّْرَألا

 وه :يرشخعزلا لاق ؛ليئربج وأ هسفن نآرقلا وأ لك يبلا وه له "الوسر" يف سانلا فلتخاو .هتفص هذه -
 .هنم هلادبإ حصف ءركذلا لازنإ ئعم يف هلازنإ ناكف «هللا تايآ ةوالتب هفصو هنأل ؛"اركذ" نم لدبأ ؛ليئربح

 (لمحلا ةيشاح)
 بصن ىلع ءارقلا ةماع :ضرألا نمو (نيلامكلا ريسفت) .ابيرق نيتءارقلا هيجوت مدقت امك رثكألل :اهرسكو

 ئرقو «ضرألا نم نهلثم قلخو :هريدقت فوذحم لوعفم وأ "تاوامس عبس" ىلع فوطعم هنأ :ههجوو "نهلثم'
 (يواصلا ةيشاح) .هيلع مدقم هربخ رورخلاو راحلاو «ءادتبالا بكب |اب اذوذش

 نوضرألا امأو ءضعب قوف اهضعب «قابط عبس تاوامسلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ ملعا :نيضرأ عبس ينعي

 ةوعدف هيلعو هللا قل نم ناكس ضرأ لك ٍيفو ءضعب قوف اهضعب تاوامسلاك عبس اهأ ىلع روهمجلاف
 ال وه ةيناثلا ضرألا ىلإ لزن هدعب نمت دحأ ل هنأ تبقي ملو «لوقنملاو تباغلا هنأل ؛ايلعلا ضرألا لهأب مالسإلا

 وأ رمقلاو سمشلا ريغ رخآ اءوض ايلعلا ضرألا تحت امل هللا لعج لهو «ةوعدلا مهغلبو نيضرألا يقاب نم اهريغ

 ةطسبنم لب «ءاقابط تسيل :ليقو ءضعبب اهضعب ةقوزلم قابط اهإ :ليقو «ءاملعلل نالوق ءامهنم ءوضلا نودمتسي
 (يواصلا ةيشاح) .حصألا وه لوألاو ءءامسلا عيمجلا لظتو ءراحبلا اهنيب قرفت

 امك ةفاسم ضرأو ضرأ لك نيب ءضعب قوف اهضعب اقابط نيضرأ عبس اهفأ ىلع روهمجلاف :نيضرأ عبس ينعي

 قوتف ريغ نم ضعب قوف اهضعب ةقبطم :كاحضلا لاقو «هللا قلخ نم ناكس ضرأ لك يفو «ضرألاو ءامسلا نيب
 هريغو يراخبلا ىور امك «هيلع ةلاد رابخألا نأل ؛حصألا لوألاو :يبطرقلا لاقو «تاوامسلا فالخب «ةجرفو

 يذلا ام نوردت له" هظفلو «ىليقعلا نيزر يبأ نع يذمرتلا يف هتيأر مث :"بيطخلا" يفو ؛هريغو "نايبلا حور" نم
 نيب «نيضرأ عبس دع نح «ةنس ةئام سمح ةريسم ىرخأ اضرأ اهتحت نإ" :لاق ,ملعأ هلوسرو هللا :اولاق "؟مكتحت

 ."ةنس ةئام سمح ةريسم نيضرأ لك



 ميرحتلا ةروس ش هم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 يأ هترهعبساسب ةعتانسلا يتبل ىلإ ةعباسلا ءامسلا نم ردر# هب ف

 د

 ميح رلأ نور دلل مسب

 اهتيون موي ف اهعماج - ةلوضوملا "ام"ل ناي : : تيب يف اهعقاو امل ةيطبقلا ةيرام كَمُأ نم َكَل هلآ لَحأ آم مْ َمِل بلآ اني
 15 تججتتم جاعاماع ةالطلاو هلاقتاولاج لاس دااعلاو طاع ةحصطتاع ذ اهيلع قشو تءاجف ةبئاغ تناكو .ةصفح

١ 

 يبأ قيرط نم يقهيبلاو هححصو مكاحلاو ريرج نبا هجرخأ ام هيلع لديو «يوغبلا رسف ريمف اذكأ :ليئربج هب لزني

 مدآو ءمكيبنك يب ضرأ لك ف «نيضرأ عبس :لاق 8كء ضرألا نمو" :هلوق 5 ري سابع نبا نع ىححضلا

 ملعا ال ءذاش هنكلو حيحص هذدانسإ :يقهيبلا لاق ءىسيعك ىسيعو ؛ميهاربإك ميهاربإو ,حونك جونو ,مداك

 هنأ انثذ سابع نبا نع هلقن حص نإ لومحم وهو :ريرج نبال هوزع دعب ريثك نبا لاقو ءاعباتم هيلع ىحضلا يبأل

 (نيلامكلا ريسفت) .هلاق ام ىلع ءدودرم وهف موصغعم ىلإ هدنس حصي م اذإ هلاثمأو كلذو «تايليئارسإلا نع ةذحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .طقف "لزن" وأ "قلخ"ل ةلع وه :ليقو ءاوملعتل :ليزنتلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .رصم كلم سقوقم اهادهأ ءميهاربإ مأ يهو :ةيطبقلا ةيرام
 الف اهمرحأ نأ نيضرت الأ :لاق ؟كئاسن نود نم اذه لعفت هللا لوسر اي :تلاقق هتبتاعف يأ :إ اهيلع قشو

 206 هنأ هفؤيب سنأ نع يئاسنلاو هو ةريره يبأ نع هيودرم نباو ياربطلا هاور ءاهمرحف «ىلب :تلاق !اميرقأ

 ."كل هللا لحأ ام مرحت مل يبلا اهيأ اي" هللا لزنافا ايم رح يح ةشئاعو ةصفح هب لزت ملف ءأظي ةمأ هل تناك

 . مرحت مل :ىلاعت هلوقب قلعتم ءيلع مارح يه تلق ثيح
 تيطارف ءاامع اهديع يرش سحكح تن اس سسعسكم ناك 205 هنأ ههلف رباج نع يراخبلا حيحص يفو

 ةحئار هل ,غمصلاب هيبش :ريفاغملاو ءتلزنف لسعلا مرحف «ريفاغملا حير كنم مشن انإ :هل نلقف ةصفحو ةشئاع هب

 لمتحيو «ديج قيرط نم تأي مل ةيراه ثيدحو «ةدوجلا ةياغ يف لسعلا يف ةشئاع ثيدح :يئاسنلا لاق .ةهيرك

 ريغ ف يورملا ةيرام ةصق يف ال لسعلا ةصق يف اهنأ حيحصلا :يوونلا لاقو ءاعيمج نيببسلا يف تلزن نوكي نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .حيحص قيرط نم تأي مل اهفإف ؛نيحيحصلا



 ميرحتلا ةروس تالا نورشعلاو نماثلا ءرجلا

 اهمبرحتب هّجَبَت يلع مارح يه :تداق كبح ءاهشارف ىلعو اهتيب ف كللذ نوكأ

 َضَرف دق .ميرحتلا اذه كل رفغ 2 ُمِحَي رٌروُفَع ُهَلآَو نهاضر يأ َكِجحَوْزَأ َتاَضَرَم
 تت

 ناميألا نمو «ةدئاملا ةروس يف ةروكذملا ةرافكلاب اهليلحت وُكِيَِمِيَأ هل كل عرش هلل
 ناعألا لح يأ

 ؛رفكي مل :نسحلا لاقو .ةيرام ميرحت يف ةبقر قتعأ :لتاقم لاق دي رفك لهو ,ةمآلا ميرحت

 املف ءهئاسن نيب مسقي ناك دعو يبلا نأ :اذكه ليصفتلاب اهتصقو ؛ لغو يم هيلا يبرأ :يلع مارح يه

 5 ل هللا لوسر ليسو أ تحج رخش املق هامل نذأف ءاهيبأ ةرايز يف 2 هللا لاوساو تنذاعسا ةضفح موي ناك

 دنع تسلجف «اقلغم بابلا تدجو ةصفح تعجر املف «اهيلع عقوف ةصفح تيب اهلخدأف «ةيطبقلا ةيرام هتيراح

 .يكبت ةصفحو ءاقرع رطققي ههجوو هي هللا لوسر جرخف «بابلا

 يف اهيلع تعقو. مث يب كتمأ تلخدأ ؛كلذ لخأ نه يل تنذأ امنإ :تلاقف ؟كيكبي ام :هلك هللا لوسر لاقف
 سيلأ" :ٌدظك هللا لوسر لاقف ,نهنم ةأرماب اذه عنصت تنك ام ءاقحو ةمرح يل تيأر امأ ءيشارف ىلع يموي

 جرح املف ؛"نهنم ةأرما اذمب يربخت الف ءكاضر كلذب سمتلأ ءيلع مارح يهف «يل هللا اهلخأ دق ييراج يه

 دق ص هللا لوسر..نأ كرصبأ الآ :تلاقف' انك ةشئاغ نيبو انهنيب يللا رادنلا ةضقخ-. تعرف و هللا لوسر

 25 هللا لوسر اهقلطف ونكت ملف ملف 'د اخ. ةققلاح تيوحلوب اممم اسمو القل :ةنأوب هايرأب دعب هنلس عرج

 تريغ ”بيطخلا" ةرابع نكل ؛"نايبلا حور" يف اذه ؛هريغو "بيطخلا" ف امك ءهرس ءاشفإ ىلع ءازحلا قيرطب

 اًبرقي ال" يف يذلا ريمضلا عجري اذإف اهرقإ ١ نأ فلح نوح دلو هللا ىن : لزي ملف ةشئاع تربحأو يأ ءانه نم

 حراشلا نأل ؛حراشلا مالكل فلاخي "نايبلا حور" بحاص مالو راع لا ام قفاوي وهف ةيطبقلا ةيراملا ىلإ

 لوزنو .ةصفح ةمرح تبثي 'نايبلا حور" بحاصو ءاهيلإ ةعحرلل ةيآلا لوزنو «ةيطبقلا ةيراملا ةمرح تبثي

 .ةصفح ىلإ ةعجرلل ةيأآلا

 :لاقف ءانيعب لالحلا ميرحت يمس ثيح «نيمي لالحلا ميرحت نأ هي ةفينح وبأ انمامإ هب لدتسا :لإ ميرحت نامبألا نمو
 نم مزلي ال هنأب بيحأو .يعفاشلل افالخ كلي ةفينح يبأ دنع ةرافكلا هيف مزليف "مكنامبأ ةلحت مكل هللا ضرف دق"

 عم نيميب فلحو :يبعشلا نع قازرلا دبع ىورو «نيميلا ظفلب ىتأ هي هنأ لامتحال؛ انيمي هنوك ةرافكلا بوجو
 ةفاوي يبعشلا لوقف ءانيمب تناكف اهمرح :ةدانق لاقو «نيميلا ةرافك هل لعجو .يرحتلا ف هللا هبتاعف :ميرحتلا

 ةنأ كض سابع نبا نع مك احلا هجرخأ ام اضيأ هديؤيو ؛نارقلا رهاظ وهو ءانلوق ديؤي ةداتق لوقو ؛يعفاشلا بهذم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيآلا التو «ةقر قتع :ةرافكلا ظلغأ كيلع :لاق ءامارح ىلع يأرما تلعج :لاقف لجر هءاج



 ميرحعلا ةروس ه”/ نورشعلاو نماثلا ءزجا

 ىإ ُنَبلآَّرَسَأ ذإ ركذاَو () مكحلا معلا وهَو مكر صان َمكَدَلَوَم ُهَللاَو هل روفغم هنأل - و تش يع تا 0 0 ام ا الا 9
 عع م 00006 ٍ هكا م هك

 بويس هيشفت ال :ام كار # ةيراع ادا وه ائيِدَح ةصفح يه . هجاّوزا ضع

 عاج زد لات 8ك 1901 11810818714 #00. .قلاول اق اا قاع اتفاقات هوك تف. اه نم نكت تتبع نحو ةصفخ يا

 هل هلعجو « لسعلا ىلع هفلح ةصق 2 ديالا ثيدحنب بقعتو غةمآلا ميلعتل ةرافكلا نون امنإو : هل روقغم هنأ

 هنأ ةرام ميرحم ةصق يف سنأ نع رجح نبا خيشلا لاقو هيف اصن سيل ناك إو عرفك هنأ هرهاظو :قنيِمملا ةرافك

 :ةيراج باصأو «هنيمب نع رفك ٌدلي هنأ اغلب :لاق امك سابع نبا نع رذنملا نباو ريرج نبالو «ةبقر قتعأ دي
 (نيلامكلا زيسفت) ."روقتملا ريدلا" ىاذك

 ريسفت ف ليفو 6 رف سابع نبا نع ل 6 ةيالا تلزنف ةشئاغ ثتاريععأ ىح اهرقي ملف مارح ىلع

 يببلا ىلع ةصفح تلحخد ةيآلا يف فك سابع نبا نعع يناربطلا ج رخأ ءرمعو ركب يبأل هدعب ةفالخلا نإ :ثيدحلا

 هضقح :تيهذل ةعبم انآ اذإ ركب ىأ دعب رمألا ىلي كابأ نإق ءةراشبب ةرشبأ ىح ةشلاع يربخت ال :لاقق كك
 نم نك امسق | نباو يدع | يأ ةاير اظكو ةهنيكأ مينعلل نتاج ١ راق عقابا :ةشئاع تلاقف (ة ةشئاع تيحأف

 اذهو :هدعب ةمألا ىلع نيتفيلخ نانوكي ركب ابأ ةشئاع ابأو رمع اهابأ نأ اضيأ اهيلإ رسأو :خلإ ةيرام ميرحت وه

 لوألا (نيلوعفم ىلإ ىدعتي هنأ ىلإ ةراشإ هردق :ةشئاع هب تأبن املف (لمجلا ةيشاح) .اهاضر بلط يف هلك

 توءاحب دقو هيلع ةلالدلل ؛لوألا لوعفملا فدي دقو ءافيفخت راجلا فذ لقو عرخلا فرخ يباثلاو ةيسفئب

 يأ عابلاب رورخب يباثلاو« امل وأ فلج ينال ىدعت "ذه تأت املك :هلوقف «ةيالا هده ُق ثاللثلا تالامعتسالا

 (لمجلا ةيشاح) .راجلا فذحو اههركذ "اذه كأبنأ نم" :هلوقو ءامهركذ "هب اهأبن املف" :هلوقو ءاهريغ هب تأبن

 ةيشاح) ."هيلع هللا هرهظأو" :لاقي نأ حصي الف هلعف وهو «ةيرام ميرحت وه هب أبنملا نأل ؛حماست هيف :هب أبنملا ىلع

 .ةيراملا ميرحت نم ةصفحلا ربح وه انهه هب أبنملا نأل ؛حماست حراشلا مالك ف سيل :لوقأ (لمجلا

 :فيرعتلاو :ةصفح يببلا فرع يأ : هضعب فرع (يواصلا ةيشاح) .لسعلا وأ ةيرام جر وه يأ :هضعب فرع

 .اهتبحاص ىلإ هتشفأ يذلا ثيدحلا ضعب يأ "هضعب" :هلوقو «نييبتلا

 نأ نم اف وح ضعبلا كلذ نع ضرعأ امغِإَو ؛هدعب نيتفيلخ نان وكي ركب ابأو اهابأ نأ وهو يأ :ض عب نع ضرعأو

 - (ي واصلا ةيشاح) .هلثم هم يكف سابع نبا نع هيودرم نبالو ءادسح نيقفانملا ضعب هراثأ امبيرف «سانلا ف رشتني



 ميرحعلا ةروس هام نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 يأ اَبوُمَت نإ .هللا يأ ( قرميخْلا يللا نبت لاق اذه نأ نم تلاقي اَهَأكَت امله
 مع 1 ريت

 عم كلذ امكّرس يأ «ةيرام ميرحت ىلإ تلام  نكيرلف ققح ةقفوالا لإ ةشئاعو ةصفح

 '"بولق" ىلظأو «البقت نأ «فوذغ ظرشلا :باوجو.هبنذ كلذو , هل دك يبا ةهارك
 ةينثتلا ىلع عمجلا

 نِإَو ةدحاولا ةملكلاك وه اميف نيتينثت نيب عمجلا لاقثتسال ب ربعي لو 'نيبلق" ىلع
 امهطاضتال ١ نييلقأ" :هلوقب

 ّىبنلا يأ ِهيَلَع انواعتف فود ةءارق يفو ءءاظلا ف لصألا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب اًرّهِدَظَت
 يف وكلل

 ركب: وبأ " نعم ملا ثنو لقعَ يسع ةعلؤ لصف وه هلآ نإ ههركي اميف
 ريبعلا حيض

 : سب دب, ةكحلملا) هيرصان ترفرف "نإ 2 'ليغ ىلع قاوطمم هن رمعو

 "ضعب نع ضرعأو" :"بيطخلا" يفو ؛ةيرام ثيدح وهو امركت ضعب فيرعت نع يأ :ضعب نع ضرعأو -
 ءطق ميرك ىصقتسا اه :نسحلا لاق ؛ةرشع نسحو ءايحو «تارابعلا يف ىصقتسي نأ هنم امركت ضعب مالعإ يأ
 نم افوخ ؛ةفالخلا ركذ نع ضرعأو «ةمألا ركذ ىلع اهبتاع امنإو ؛ماركلا لعف نم لفاغتلا لاز ام :نايفس لاقو

 .باقعلا قف ةغلابملل ؟تافتلالا هو ىلع باظح :ايوهالإ .. ساتلا فا رشي نأ

 بنذلا لحأل هللا ىلإ ابوتت نإ يأ ؛طرشلل ليلعت اذهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .ليلعتلل ءافلا :امكبولق تغص دقف
 يأ :بنذ كلذو ."بيطخلا" يف ام هديؤيو (لمجلا ةيشاحإ .خلإ امكبولق تغص دق هنأ وهو ءامكنم ردص يذلا

 .طرشلل ليلعت "تغص دقف" :هلوقو :باوجو (نيلامكلا ريسفت) .بنذ هكرتو ءبحاو ههركي ام ةهارك نإف

 .امكل اريخخ ناك ابوتت نإ يأ «هب ملعلل فوذحم طرشلا ءازجف :"بيطخلا" ةرابعو ءامكتبوت نعي :البقت يأ

 ةملك يف نيسناجتملا عامتجا نم ارارف "خلإ نيتينثت نيب عمجلا لاقثتسال" :هلوقو «"نيبلق" :هلوقب يأ :هب ربعي مو
 اظفل يأ :ةدحاولا ةملكلاك .لكشي ال هنأل ؛امهوعمج نينثا نم نيئيشلا اوركذ اذإ برعلا نأش نمو ؛ةدحاو

 .رماع نباو عفانو ريثك نباو ورمع ىبأل يأ :ةءارق يفو .هيلإ فاضملا ءزج فاضملا نأل ؛نيعمو «ةفاضإلاب

 نأ زوجيو ««نييوحنلا بهاذم ضعب ىلع اذهو «خسانلا لوخد لبق يأ :خ! ىلع فوطعم (نيلامكلا ريسفت)

 (يواصلا ةيشاح) .عيمجلا ربخ "ريهظ"و ؛هيلع فطع هدعب امو أدتبم "ليئربج" نوكي

 لكلا نع ربخلاف يأ "هيرصان نونوكيف يأ" :هلوقو "نينمؤملا اصو ليربجو" :ىلاعت هلوق يأ :خلإ ىلع فوطعم
 يوتسي اليعف نأل ؛عمجلا نع درفملاب ربخأ :خلإ ةكئالملاو .امهنم دحاو لك دعب ردقيف "هالوم" :ىلاعت هلوق وه
 ابييطت :تلق ءاهيلإ اهدعب ام مض يف ةمكحلا امو «ىمظعلا ةيافكلا يه هللا ةرصن نإ :تلق نإ .هريغو دحاولا هيف

 (يواصلا ةيشاح) .لوسرلا بناجلا اريقوتو نينمؤملا بولقل
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 .امكيلع هرصن يف هل ناوعأ «ءارهظ 2: ُريِظ نيروكذملاو هللا رصن دعب َكِلَذ َدَعَب
 جاوزأ فيفختلاو ديدشتلاب لدبي نأ هجاوزأ يببلا قلط يأ 4 ةأأ نإ 2 ,” ع

 عفاتو ورمع يبأل م

 عوفو مدعل ؛ليدبتلا عقي و «ظرشلا با وج ةلمجلاو + نيني ربعع 5في ا

 وتادبلع ةيلجيلت تاعيطم بت يدق تاصلخم ب نكي م مالسإإلاب تارقم ب تاك طه بشلا
 قاللطلا

 كَسفنأ أوف أوُنَماَء َنيِذَلا يأتي 2: اًراكَبَأَو سبيت تارحاهم وأ تامئاص تحبس
 ّنسح لوق وش

 مهمانصأك ِةَراَجِلاَو رافكلا ماتا اَهُدوَقَو اًراَن ىلاعت هللا ةعاط» ىلع لمتطاب ةكيلْعأَو

 َنيَلَع هوحنو بطحلاب دقتت ايندلا رانك ال «هركذ امم. دقتت ةرارحلا ةطرفم اهنأ يعي ءاهنم

 بلقلا ظلغ نم طالع "رثّدملا" يف ٍيأيس امك ؛رشع ةعست مقّدع ءاهتنزخ ُةَكَيِتلم
 هللا رمأ اه. نوضعي آل يأ ؛ةلالخلا نم لدبْةُهَرَمَأ آَم هللا َنوصْعَي ل شطبلا يف ُداَدِش

 نيقفانمللو ؛دادترالا نع نينمؤملل فيوخت ةيآلاو ,ديكأت 7: َنورَمْؤُي ام َنولَعفَيَو

 دنع كلذ مه لاقي َموَيَل وة ل اورد نيفلا امتي .مهيولق نود مهتنسلأب نينمؤملا

 ا .هءازحج يأ م هن ةرامست هك ام نووخ امنا مكعفني ال هنأل يأ رانلا مهوخد
 " راذتعالا ن م يهنلل ةلع

 داك 2214 ال ا راق هاهم لأ هاف هنافعاو اه ه6 حوصن هبت هلا لإ أيون أونماَ . هل

 قلعم هنأب باجأف ؟انهه لصحي 1 هنأ عم قيقحتلل هللا مالك ف يجرتلا نإ :لاقي امع باوح :ليدبتلا عقي ملو

 (يراضلا ةيقتاحر .فيرجسل انهع "يسع" ةاياسل بيعلو :يهتلطن مو لكلل ىيلطلا رسوطظرعلا ىلع
 دجي نأ ىلإ اكسمم لازي الف .هعم داز ال حئاسلا نأل ؛احئاس مئاصلا يمسو ءى#ذ سابع نبا لوق اذه :تامئاص

 (يواصلا ةيشاح) .اهراطفإ تقو ءيجي نأ ىلإ كسمب مئاصلا كلذكف ؛همعطي ام

 (لمجلا ةيشاح)إ .ىلوألا ةلمحلا دافم وه ةيناثلا ةلمحلا دافم نأل يأ :ديكأت

 :هلوقو «ضولخلا يف ةياغلا تغلب يأ «ةبوتل ةفص روكشلاك ةغلابم ةغيص هنأ ىلع يأ «نونلا حتفب :احوصن
 ىلع ةغلابم ةبوتلا هب تفصو ءاروكشو اركش ركشك احوصنو احصن حصن :لاقي ءردصم وهف يأ "اهمضو"
 (يواضلا ةيشاح) .نيتءارقلا نم لكل "ةقداص" :هلوقو «ناتيعبس ناتءارقلاو ؛"لدع ديز" دح



 ميرحعلا ةروس ه4 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ظ ظ ١ 3 هيلإ دوعلا داري الو «بنذلا ىىلإ داعي ال نأب ةقداص ءاهمضو نونلا حتفب
 3 ين م ا 2 عقم و 35 هيب 2 75-0 9 هلا .

 جح خخ ل35 ىف "د رعرحا © خا 8-5 ع 1 01 ع تا سا ميال

 «ةنحللا ىلإ اَنَروُن اَنَل ٌمِمتُأ آَنَّبَر فناتسم َنولوقُي َمِهدَمْيأِب نوكي و مهمامأ مهيدي 3 د #4 نيا يب 104 م 250 رج 0 د م : 0 0 ِءء

 وبلا اماني متو ثيدق ءْنَش لك َىلَع َكَنِإ انبر' آَنَل ٌرِفْغاَو مهرون افطي نوقفانملاو
 تقملاو راهتنالاب يلع ظلغاَو ةجحلاو ناسللاب َنيِقِفَتُمْلاَو فيسلاب رافكلا ٍدِهَج

 كرتب احوصن حصنت وأ حصن تاذ هنوك نأ ءروكشلاو ركشلاك حصنلا يعم. ردصم هنأ ىلع ركب يبأل يأ :اهمضو
 ؛ةغلابملا ةينبأ نم لوعف حوصنلاو :"نايبلا حور" فو (كرادملا ريسفت) .شفخألا دنع :ةقداص .هنع بات ام ىلإ دوعلا

 لوأ نأ امكف .ىوقتلا بتارمك ةبوتلا بتارم :.كث< ياشاقلا لاقو .حصنلا يف ةغلاب يأ ءروكشو روبص لحر :مهلوقل

 نع عوجرلا اهوأ ةبوتلا كلذكف ؛ةينانألا نع ءاقتالا اهرخآو «ةيعرشلا تايهنملا نع بانتحالا وه ىوقتلا بتارم

 .اصخلم ؛قيقحتلا لهأ دنع رئابكلا تاهمأ نم وه يذلا دوجولا بنذ نع عوجرلا اهرخآو «يصاعملا

 لمعلا نم دبعلا بوتي نأ حوصنلا ةبوتلا :ه-د#د باطخلا نب رمع نع هححصو مكاحلا ىور :هيلإ دوعلا داري الو

 «هوحن افوقوم +5 سابع نبا نع ريرج نبالو «هلثم اعوفرم ام سابع نبا نع دمحألو ءادبأ هيلإ دوعي ال مث ؛ئيسلا

 ققحت ف يفكي هنأ "فقاوملا" يف امك «ةنسلا لهأ بهذم قلاخي الف «صاوخلا ةبوتب صوصخ#م دوعلا مدع طرش لعلو

 نأو «بنذلا كلذ داعي ال نأو ؛ملاظملا ءادأ :ارومأ ةبوتلا يف ةلزتعملا طرشو .دوعي ال نأ ىلع مزعلاو مدنلا ةبوتلا
 ال نأ ىلع اعمجم ءىضم ام ىلع امدان دبعلا نوكي نأ يه :نسحلا لاقو .اهيف ةبجاو ريغ اندنع يهو ؛مدنلا ميدتسي

 (نيلامكلا ريسفت) .مكسفنأ نوحصنت ةبوت :بيسملا نبا لاقو «هيف دوعي

 :اونمآ نيذلاو ."ركذا" رامضإب وأ "مكلحدي"ب بوصنم :موي .عوقولا بحاو يحرتلا اذه نأ ىلإ ةراشإ :عقت
 ًادتبم وأ الاح وأ افنأتسم "ىعسي مهرون" :هلوق نوكيو ."هعم" :هلوق ىلع فقولاف ."يبنلا" ىلع فوطعم امإ

 (يواصلا ةيشاح) ."ىعسي مهرون" ةلمج هربحخ

 :دم#ذ سابع نبا لاق :"ريبكلا" يفو (نايبلا حور) .مالسلا راد ىلإ اولصي نأ ىلإ ةمادإلا وه مامتإلا نم دارملا :انل مت
 ."بيطخلا" نم ؛هيلإ جيتحا اذإ فيسلاب اذكو :ةجحلاو ناسللاب .اقافشإ نيقفانملا رون ءافطإ دنع كلذ نولوقي
 ."حارصلا" يف اذك .ضغبلا :هانعم '"تقملاو" :هلوقو .ناويحلاب ةحيصلا :راهتنالا :'حارصلا" يف ءرجزلا :راهتنالا :راهتنالاب



 ميرحتلا ةروس ه4 ةزاوشعلاو نماثلا ءزجلا
 رق د

 حون ؛ ٌتأرمآ أورفك .تريذلل الكم ُهَللا بَرَص .يه © ريِصَمْلا َسئِبَو ُمتَهَج ٌمُهنَوََمَو
 ىو“

 رع“

 .اترفك ذإ نيدلا يف اًمهاَتَناَحَف نّيَحلَص اكواب نِم نيَدَبَع تت اًنتاَح طي

 اهمساو - طول ةأرماو «نونحب هنإ :هموقل لوقت -ةلهاو اهمساو- حون ةأرما تناكو

 ّرلف نيخدتلاب ارانقتو ؛ راثلا داقيإب ذليل هب الان اذإ هفايضأ ىلع هموق لدت - 3
 ةعلاو : 5 لئاشم نعد

 عم رابلا 031 امه َليِقَو اعيش هباذع نم تأ ىف امنع طولو حو نأ انعب

 اونماَء تيذلل الثُم هللا َبَّرْصَو .طول موقو حون موق رافك نم 2: نيلخّدلا

 ءاهيلجرو اهيدي دتوأ نأب نوعرف امبذعف «ةيسآ اهم و ىسومع تريهآ نت معو كراذمأ

 نم اهنع قّرفت اذإ تناكف ءسمشلا امي لبقتساو «ةميظع ىحر اهردص ىلع ىقلأو
 "قرفت"ل لعاف

 2غصظ1كذ11111111 1 رس اس مست ةيفض هتيم معو قع ةكئالملا اهتللظ اب لكو

 (يواصلا ةيشاح) .طق يب ةأرما تنز اه هنأ : :هشف سابع نبا نع درو امل ءانزلا يف ال يأ :نيدلا يف امهاتناخف

 .ةربابجلا هب تربخأ دحأ هب نمآ ذإو :هموقل لوقت (يواصلا ةيشاح) ."امهاتناخف" :هلوقل ليلعت :اترفك ذإ
 يسفت) .ءاهلاب ةلهاو :خسنلا رثكأ يفو ."ليزنتلا ملاعم" يف امل قباطملا وهو ءةخسن يف اذك :ةلعاو اهمساو

 ةأرما ةنايححو «نونحم هنأ :اهوق حون ةأرما ةنايح نأ :ءد سابع نبا قيرط نم مكاحلا هاور اذك :لدت (نيلامكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ناععإلا اترهظأو قافنلا اترسأ :يبلكلا لاقو ؛هفيض ىلع اهتلالد طول
 ."حارصلا" يف اذك ءهلثم ناخدإلاو ,ناحدلا جورح :نحدلا :نيخدتلاب

 يف «ةعبرأ هتأرمال دتو نوعرف نأ :«2# ةريره يبأ نع حيحص دنسب يقهيبلاو ىلعي وبأ جرحأ :هلإ ىسومب تبمآ

 دتو نوعرف نأ هد ةريره يبأ نع ديمح نب دبع جرأو .ةكئالملا اهتلظأ اوقرفت اذإ اوناكف ءاهيلجرو اهيدي

 ىلإ اهسأر تعفرف ءسمشلا نيغ اهب لبقتساو ءىحر اهردص ىلع لعجو ءاهرهظ ىلع اهعجضأو ءاداتوأ هتأرمال

 نع هححصو مكاحلا ىورو «ةنحلا يف اهتيب نع احل هللا جرفف "ةنحلا يف اتيب كدنع يل نبا بر" :تلاقف ءامسلا

 اهتيب ىرت تناك و ءاهتحسجاب ةكلملا ايتلظأ اهمع اوكرصنا اذإف «سمشلاب هبذدعت قوعرف ةأرها تناك :ناميلس

 (نيلامكلا ريسفت) .برشتو لكأت ةيح يهو ةنجلا ىلإ تعفر :ناسيك نب نيسحلا لاقو «ةنجلا ف

 (حارصلا) .نوحاطلا رجح :رصقلاب :ىحر



 ميرحتلا ةروس ه4 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 لهسف هتأرف امل فشكف ِةَنَجْلا ىف اًنْيَب ُكَدنِع ىل نبأ ّبَر بيذعتلا لاح يف َتَلاَق ذإ

 ترييلطلا م ْوَقْلا_تيرم ىتيَو هبيذعتو فِلَمَعَو تَرْوَعَرِف نم ىيَو بيذعتلا اهيلع

 لكأت يهف ةيح ةنحلا ىلإ تعفر :ناسيك نبا لاقو .اهحور هللا ضبقف «هنيد لهأ 2

 هتظفح اهَجَرَف َتََّصخأ لأ َنَرَمِع َتَنِبَآ "نوعرف ةأرما" ىلع فطع َمَيْرَمَو .برشتو

 هلعف ىلاعت هللا قلخب اهعرد بيج يف خفن ثيح ليئربج يأ اَِحوُر رم هيف انخفتف

 ةلزنملا هو هعئارشب اَنْبَر تدَملكب تقَّدَصَو ىسيعب تلمحف اهججرف 5 لصاولا
 ارارم ةصقلا رم دقو

 ه6 ةاماكلاو ءافاإو ماهم ةكاملا اه هئاقإاو تاهو ف ةفااو ةلاولاو ف . .نيعيطملا موقلا نم © نيتيبفْلأ َنِم تناك

 :اهحرور :تعقاو فاضي ةرفرم نم ةنللا ق اهني تآر قىح بحجحلا تعفر تللذاتلاق الل :يور :خ] هتارف

 :يعاقبلا لاقو «هريغ هب حرص امك ءاهعرد بيج انه جرفلاب دارملا نأ ىلإ ريشي :اهعرد بيج يف (نايبلا حور)
 ."بيطنخلا" نم «ليوأتلا ىلإ ةجاح الف اذه ىلعو ؛يقيقحلا اهجرف يف وأ
 وهو ليئربج لعف يأ "هلعف" :هلوقو «"انقلخب" لوقي نأب رامضإلل ماقملا ناكو ."انخفن"ب قلعتم :هللا قلخب
 انلصوأ "انحور نم هيف انخفنف" نيعمف ءاهجرف ىلإ لصاحلا ءاوهلا ال حيرلا وهو هرثأ لاصيإ "هقلخ" نيعمو «خفنلا
 ىلع فوطعم "ىسيعب تلمحف" :هلوقو ءاهصيمق بيج يف خفن امل ؛ليئربج سفن نم جراخلا ءاوهاو حيرلا هيلإ
 (لمجلا ةيشاح) . ىسيعب تلمحف هيلإ لصوف يأ «لصاولا

 (يواصلا ةيشاح) .ةدحاو ةعاس ف عضولاو لمحلاو خفنلاف «خفنلا بقع يأ :ىسيعب تلمحف

 (يواصلا ةيشاح) .نيلماكلا لاحرلا ةعاط نع رصقت مل اهتعاط نأب راعشإ هيفو ءمهنم ةددعم يأ :نيتناقلا نم

 تع ىسوم يخأ نوراه باقعأ نم نيحلاصلا تيب لهأ نم اهنأل ؛اتريشعو اهطهر مهو يأ :نيعيطملا موقلا نم
 :ثونقلاو هلل نيعيطم اوناك مهنأل؛ اقريشعو اهطهر مهو مهلسن نم يأ :نيعيطملا موقلا نم (يواصلا ةيشاح)
 .ةعاطلا ىلع نيبظاوملا دادع نم تناك اهأ :يناثلاو ءنيهجولا دحأ اذهو ؛"بيطنخلا" نم ؛ةعاطلا



 كلملا ةروس ه 4 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ةيآ كايا ةروس

 ةردقلاو ناطلسلا ُكِلُمَلا هفرصت يف ِهِدَيب راب قيلدحلا قبافص نع هر كرب
 امه وأ ةرخآلا يف َةوَيَلاَو ايندلا يف َتْوَمْلآ َقَلَح ىلا 3: ُريِدَق ِءْىَش لك َْلَع َوهَو هةر ا موب ني 9 عا ا مما اا رح ع ا تى ساقي قص

 اهمدع وأ اهذض توملاو ءساسحإلا هب ام يهو ةايحلا امل ضرعت ةفطنلاف ءايندلا يف

 06 : ةهخم هدم مس سم همس سس عمم همم ع ياقلا ىلع قللعاو هقالرفا

 نع «ربقلا باذع نم يجنتو يقت األ ؛ةعناملا ةاروتلا يف ىعدتو «ةيجنملاو ةيقاولا اضيأ ىمستو :خ2! كلملا ةروس

 :لاق 25 هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىورو ؛ربقلا يف اهبحاص نع لداجت اهنأل ؛ةلداحملا اهيمسي ناك هنأ باهش ن
 يهو «قنجلا هتلخدأو ءرانلا نم هتجرحأف «ةمايقلا موي لحرل تعفش ةيآ نوئالث الإ يه ام هللا تاتك نيف ةروس نإ"

 مكل سيل :هالجر لوقتف ؛هيلجر لبق نم ىتؤي هربق يف تيملا عضو اذإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نعو ؛"كرابت ةروس
 أرقي ناك هنأل ؛ليبس هيلع مكل سيل :هناسل لوقيف ةسأر لبق نم ىتؤي مث «كلملا ةروسب موقي ناك هنأل ؟ليبس هيلع

 رثكأ دقف ةليل يف اهأرق نم ءكلملا ةروس ةاروتلا يف يهو هللا باذع نم ةعناملا يه :لاق مث ءكلملا ةروس يب
 (لمجلا ةيشاح) ."نموم لك بلق ف, كلملا كرابت.نأ تددو" :325 هللا لوسر لاق :لاق نابع نبا نعو «بنطأو

 (لمجلا ةيشاح) .ءاشي فيك اهيف فرضتي «تادوجوملا رئاس نم نكمتلاو ءاليتسالا يأ :ناطلسلا

 سابع نبا نع يكحف «ةايحلاو توملا ف فلتخا هنأ ملعاو «ةردقلا راثآ ضعب ليصافت يف عورش :خلإ قلخ يذلا
 لباقت نم امهلباقتو «نايدوجو نارمأ توملاو ةايحلا اذه ىلعف ,ءنامسج ةايحلاو توملا نأ لتاقمو يبلكلاو

 .ةكلملاو مدعلا لباقت نم امهلباقتف «ةايحلا مدع توملا :ليقو ؛نيدضلا
 معأ ةايحلا مدع يأ "اهمدع وأ" :هلوقو «ةكرحلاو سحلا داّضت ةيدوجو ةفص وهف «ةايحلا دض يأ :اهدض توملاو
 لهأ دقعتوملا نأ قحلاو ءتاوملا قيرعت' قق يأ "نالوق" ةهلوقو « اهنع ارخاتم وأ اهيلغ اقباس نوكي نأ نم

 ةرياغم «تاذلا سفن ىلع ةدئاز ةيدوحو ةفص ةايحلاو ءةدوربلاو ةرارحلاك ةايحلل ةداضم ةيدوححو ةفص ةنسلا

 .ةلزتعملا لوق يناثلاو ؛ةنسلا لهأ لوق لوألا يأ :تالوق (نايبلا حور) .ةردقلاو ملعلل
 وهو يأ "ريدقتلا عمت" :هلوقو «ةايحلا مدع هنأ وهو توملا ريسفت يف يئاثلا لوقلا ىلع يأ :ئباثلا ىلع قلخلاو
 "توملا قلخ" نيعمف :متيدقلا ملعلا قلعت اذك و :يلزألا ةدارإلا قلعت ريدقتلاب دارملاو «تايمدعلاو تايدوجولاب قلعتي

 رمأ ةنآل ؛ةقيقح قلخلا هب قلعتيف اهدض هنأ وهو لو ءألا ىلع امأو عا غل |زألا ١ يف هملعو هدار أ هنأ ايمدع هنوك ىلع

 (لمجلا ةيشاح) .مدعلا نم جرخي يدوجو



 كلملا ةروس ه4أه  ةووشعلاو عساتلا هربا

 ٌريزَعلا ّوهَو هلل عوطأ ٌَبَع دا يا ةايملا يف مكر تخيل كولبَيِإ ريدقتلا نعم لسا ا ع ع م 4 ا
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 اقاَبِط ٍتوَمَس َعَبَس َقَلَح ىلا .هيلإ بات نمل (2) ُروُفَعْلا هاصع نمثم هماقتلا يف

 ني نهريغل الو نف نَمحَّرلآ ٍقلَخ ىف ىَرَت ام ةسامث ريغ نم ضعب قوف اهضعب

 لوألا ىلع امأو «نايلزألا ملعلاو ةدارإلا قلعت هنأل ؛تامودعملاو تادوجوملاب قلعتي ام وه يأ :ريدقتلا ىنعمج

 «ريتخملاو ىلتبملا ةلماعم مكلماعي يأ :مكولبيل (يواصلا ةيشاح) .يدوحو رمأ هنأل ؛ةقيقح قلخلا هب قلعتيف

 (يواصلا ةيشاحإ .تامولعملا ددجتب ددجتي ىلاعت هملجح نأ ةيالا رهاظ نم مهوتي دق ام عفدناف

 :دوعسلا وبأ لاق ؛"مكولبيل" ناث لوعفم بصن لحم يف ةلمحلاو «زييمت "المع"و هربخو أدتبم :المع نسحأ مكيأ
 رابتعاب ملعلا عم نم - ىولبلا لعف ف يأ - هيف امل بولقلا لاعفأب قيلعتلا صاضتخا عم ىولبلا لعف قيلعت

 (لمجلا ةيشاح) .ةيعبتلا ةراعتسالا قيرطب :ليقو «ليثمتلا قيرطب هارحم يرحأ كلذلف ءرظنلاك ةتبقاع

 ساحن نم ةعبارلاو ءديدح نم ةثلاثلاو ءءاضيب ةرمرم نم ةيناثلاو ءفوفكم جوم نم ىلوألاف يأ :تاوامس عبس
 (يواضلا ةيشاحال .ءارمخ ةتوقاي نم ةغباسلاو ءبهذ نم ةسداسلاو «ةضف نم ةسماخلاو ءرفضأ

 وأ ا|ابجو لبجو لامجو | لمجك“ قبط عمج- وأ «باحرو ةبحرك ةقبط عمج «"تاوامس عبس"ل ةفص : اقابط

 :مهوق نم اقابط تقبط يأ (ردقم لعفب بوصنم هنأ وأ عةغلابملا ىلع هب فصو ءاقابطو ةقباطم قباط ردصم

 :يعاقبلا لاق ءضعب قوف اهضعب يأ اقابط :ان5# سابع نبا نع يور «ىرخأ قوف ةقبط هلعج يأ «لعنلا قباط

 .كلذ رع احراخ اهتم ءرج نروكي الو :ئرخاآلا نم ءرجلل اقباطم اهتماءردج لك نوكي تين

 عيمج نم ةضيبلا رشق ةطاحإ امي ةطيحم ايندلا ءامسلاو «ةيرك ضرألا نوكت نأ الإ كلذك نوكت ال يهو :لاق

 هيلإ ةبسنلاب اهرقأ وه يذلا يسركلاو «لكلاب اظيحم شرعلا نوكي نأ ىلإ اذكهو ءايندلاب ةطيحم ةيناثلاو «بناوجلا

 «كلذك امهنأ ةئيهلا لهأ ررق دقو «ةبسنلا هذم اهقوف ىلا يف ءامس لكو !هتحت ام. كنظ امف «ةالف يف ةاقلم ةقلحك

 (لمجلا ةيشاح) .هقفاوت هرهاوظ لب «هفلاخي ام ع رشلا ف سيلو

 ضرألاو تاوامسلا نيب لصفلا ىلع ةلادلا :ةيداحألا نم ذوخأم وه. :ةسامم ريغ نف

 عضو "عبسلا' 7 ريك دوس سرس ورب يم حا هاوورع : نه ريغل الو نش

 قلح هنأ وهو «توافتلا نم نهتمالس امس ىلع اهيبنتو ,نهقلخل اميظعت "نهيف قرت ام" عض وم

 (نيلامكلا ريسفت) .نامحرلا



 كلملا ةروس ه5 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 مَن .قوقشو عودص 2: ٍروُطُف نِم اهيف ئَرَت لَه ءامسلا ىلإ هدعأ َرَصَبْلا عجز
 مدعل ًاليلذ اًكِساَح ٌرَصَبْلا َكِيَلِ عحجري َتلقنَي ةرك دعب ةرك نّيتّرك َرَصَبلا عِجْرأ

 ىبرقلا ايَنّدلَأ َءآَمَّسلآ اَنّيَر َدَقَلَو .للخ ةيؤر نع عطقنم (: ٌريِسَح ٌوهَو للخ كاردإ

 ؛اهيف المأتم ءىرحأ ةرم اهيلإ رظناف ارارم اهيلإ ترظن دق يأ رصبلا عجراف :"يواضيبلا" يف :رصبلا عجراف

 "رصبلا عجراف" :هلوق :"نيمسلا" ةرابعو ءاط يغبني ام اهعامجتساو اهتماقتساو اهبسانت نم هب تربخأ ام نياعتل

 ريثكعلا لب هيقيقح»هب دازي أل قم وهو: "نيترم"ق" ردسملا ىلع بصت "نيترك"و: ("ىرت اه" :هلوق نع بستم

 ؛ليلك وه وأ رحدزم يأ (4 :كلملا) ه؟ٌريِسَح ٌوهَو ائِساَح ُرصَبْلا كْيلِإ ْبِلقْنَي# :هلوق ليلدب
 اذهو «كينانحو كيدعسو كيبل" :مهوقك اذهو «تارك نيعملا امنإو ؛ثالث الو نيترظنب نايتأتي ال نافصولا ناذهو

 ؛ضرغلا ضقانت الإو «ىرحأ دعب كل ةباجإ يأ ريثكتلا نوديري امثإ ءدحاولا عفش ةينثتلا هذي نوديري ال "كيذ

 ىلع اهبضتو ءنيتزم ةانعم "نيترك" :ةيَطَغ نبا لاقو «فطعلا رهو اهلصأ هديفي امك“ ةنيرقب ريثكتلا كينقت لق ةينقتلاو

 (لمدللا ةيشاح) .اهئاهتناو اهريس يف اهبكاوك رصييل ةيناثلاو ءاهءاوتساو اهنسح ىريل ىلوألا :ليقو ءردصملا
 هرطف :لاقي «قشلا وهو ءرطف عمج :يرشخمزلا لاقو (سوماقلا) .ءيش يف قشلا وه :عدص عمج :عودص

 نأل ؛ لعافلا يعم. ليعف وهو ,ةعجارملا ةرثك و ةدواعملا لوطل ؛ءايعإلا ةياغ غلاب و ليلك يأ :ريسح وهو .رطفناف

 ."رداصملا جات" يف امك ءءايعإلا وه روسحلا
 ىلضف دنه :لوقت امك ليضفت ةغيص "ىبرق" ف «تاوامسلا يقاب نم ضرألا ىلإ برقأ ىلا يأ :ضرألا ىلإ ىبرقلا

 ءاهءارو ام بجحت ال ةفافش ءامسلا نأل ؛يسركلا وأ شرغلا يف ةتباث بكاوكلا نأ نم مدقت ام فلاخي الو ءءاسنلا

 .ةعبسلا بكاوكلا ريغ ف اذهو ءاهيلع اهراهظإب نييرتلا ذإ ؛اهيف ةتباث اهنأ يضتقي ال بكاوكلاب ايندلا ءامسلا نييزتف

 يف خيرملاو ةسداسلا يف ىيرتشملاو «ةعباسلا يف لحرف ءاهنم ابك رق عام لك يف (عبسلا تاوامسلا ىلع ةقرفم اضاف

 (يواصلا ةيشاح) .ايندلا عامس 2 رمقلاو ةيناثلا ُق دراطعو عةئلاغلا ِق ةرهزلاو .ةعبارلا لق سمشلاو عةسماخلا

 «ضرألا نم اهتحت ام: ىلإ ةفاضإلاب وه امنإ تاوامسلا رئاس نم ىرق ءامسلا ثوك نأ لإ ريشي :ضرألا ىلإ ىرقلا

 (نايبلا حور) .شرعلا نم اهقوف ام ىلإ ةفاضإلاب سكعلاب رمألا نأل ؛اقلطم ال
 فقس يه لا عانوسسلا ةني ز بكاوكلا هللا لعج اذإ هنأ ملعاو «جارسلا وهو حابصم عمج «ج رسب :حيباصمم

 | :ريخلا .قفإ فارس الو .عماوجلاو كنك ايسملا ف وقس ةنيز ليدانقلاو حيباصملا دابعلا لعجيلف ايندلا



 كلملا ةروس ه4 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 بكوكلا نع باهش لصفني نأب «عمسلا اوقرتسا اذإ َنيِطَيْشلَل محارم اًموُجُر
 هب مجري ام محرم عمج

 هناكع نع لوز بكوكلا نأ ال «هلبخي وأ نيحلا لتقيف رانلا نم ذخؤي سبقلاك

 منهج َتاَذَع مهرب أورفك ةهقللَو .ةدقوملا ر انلا # 2 ريِعَّسلا َباَدَع ف اَنَّدَجَعَأَو

 رح وم أدتبم ب ربع
 اعلا ديس تم رس قيل 8 ارايل فانك اذإ ديم 0 طمعا ناز

 أ خيبت لاوس ار قلم مهن ماع يب نأ لع رفكلا ىلع ًابغ
 اتَبَّدَكَف تيذك اَنَءاَج َدَق نب أولاق .ىلاعت هللا باذغ مكرذني لوسر © ف 3

 ....... ثوكي نأ لمح م ٍريبك ٍلَلَص ىف اّلِإ ْمْشنَأ ام نإ هى نما هللا رن

 هذ .يراذلا ميمت مالق' املف «لخنلا .فعسب .هيفا ذقوي ءاشعلا ءاح اذإ.ناك 5 لوسرلا دحسم نأ ركذو
 ترون :5 لاقف ءتدقوأو دجسملا يراوسب ليدانقلا كلت قلعو انيزو الابحو ليدانق هعم بحص ةنيدملا
 اهرثكأ مث ءاحتف لوألا همسا ناكو ءاجارس هامسو ءاهكتحكنأل ةنبا يل ناك ول هللاو امأ ؛كيلع هللا رون اندجسم

 ترون :لاق رهزت ه5 يلع اهآر املف «حيوارتلا ةالص يف هنّ بعك نب يبأ ىلع سانلا غمج نيح هذ رمع
 (نايبلا حور) .باطنخلا نبا اي كربق هللا رون اندجسم

 محجر عمج اموجر :"لمجلا" فو (كرادملا ريسفت) .هب مجري ام هب يمس ردصم وهو ؛مجر عمج موجرلا :اموجر
 .امب مجري رومأ يأ "مجارم" :حراشلا لاق كلذلف ؛هب مجري ام يأ لوعفملا هب دارملاو ءردصم وهو
 اهلعجو ءاهؤاقبو اهوبث يضتقي كلذو ؛ءامسلل ةنيز بكاوكلا لعج ىلاعت هللا نإ :لاقي امع باوح :لصفني نأب

 مارجأب نومري مهفأب دارملا سيل هنأب باجأف ؟نيتلاحلا نيب عمجلا فيكف ءاهنع اههاصفناو اهاوز يضتقي اموجر

 (يواصلا ةيشاح) .اههاح ىلع يهو رانلا نم ذحوي سبقلا لثمك كلذو هيو باخ يكف ام لب ءبكاوكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هلقع دسقي يأ ةدحوملا رسكب :هلبخي

 نم الإ" هليلد ءابهش اه انلعج يأ فاضم فذح ىلع "نيطايشلل اموجر اهانلعجو" :هلوقف يأ :بكاوكلا نأ ال
 ٍلالَّض يف الإ مك متن نأ نإ ىلاعت هلوق يأ :نوكي نأ لمتخي (لمجلا ةيشاح) . "بقاث باهش هعبتاف ةفطخلا .فطخ

 مهباطحخو رافكلا لوق ةلمج نم هنأ - رهظألا وهو - :لوألا هجولا ,ناهجو ةيآلا ف :"ريبكلا ريسفتلا" يف 24 ريبك
 تلاق مالكلا كلذ اولاق امل رافكلا نأ :ريدقتلاو «رافكلل ةنزخلا مالك نم نوكي نأ زوحي ياكل هولا «نيرذنملل

 .ريبك لالض يف الإ متنأ نإ :منط ةنزخلا



 كلملا ةروس ه4 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رافكلا مالك نم نوكي نأو «بيذكتلاب اوربخأ نيح رافكلل ةكئالملا مالك نم

 ىف انك ام ركفت لقع يأ ٌلقَعَت ْوُأ مهفت عامس يأ ُعَمَسْن اَنُك ْوَل ْأوُلاَقَو .رذنلل

 رذدنلا بيدكت وهو ِجيِنَّذِب .فارتعالا عقني ال ثيح ًاوفرَتَغاَف 2 ريِعشلا وك

 .ىقلعت هللا ةنحر نع محل ادعبف رموشلآ ٍبسَحْضأَل اهمضو ءاحلا نوكسب اًهَحْسَ

 ارم هنوعيطيف «ىئانلا نيعأ نع مهسيغ يف بقلب هتوفاخي هيو نوت َنيبلَأ
 ْكلَوَق سانلا اهيأ ْأوُرِسَأَو .ةنحلا نأ 72و ريبك ٌرِحَأَو ةرفغم مهل ىلوأ ةينالع نوكيف

 متقطن امي فيكف ءاهيف امتي 22 رودصلا تاذب ميلع ىلا هنا 1 هب أورَهِجا وأ

 مكعمسي ال مكلوق اورسأ :ضعبل مهضعب لاق نيكرشملا نأ | :كلذ لوزن ببسو ؟هب

 ٌيِطّللا َوَهَو ةكلدذب هيلع ىقطتيأ يأ" :قورست اع قلع نم ُمَلْغَي هلأ .285 دسم هلإ

 اهيف يشملل ةلهس ًالوْلَذ ضَرَألآ ل َلَعَج ىذْلا َوه .ال هيف 2: ٌريِبَحْلا هملع يف

 ةوشبلا هيِلِإَو مكلحأل قولخملا ءِهقْزَر نم اولكَو اهبناوج ايكاتم ىف أوشمأف

 205010075 5 5 آ ك] ١] :ةيناثلا ليهستو نيتزمه لا قيقحتب متدِمْأَع .ءازجلل روبقلا نم
 خيبوت ماهفتسا

 .هيف 6 هباقع وأ كالهلاو ايندلا ف مههالض لالضلاب دارملاو «لوقلا ريدقت نم دبالف اذه ىلعو :ةكئالملا مالك نم

 نيلابكلا رس دمج لولا يناس ارسال رسدقللاو هن !اذلاو نونلا مضب :رذنلا (نيلامكلا ريسفت)
 لع بوصنم هنأ :امهدحأ ؛ناهججو هيف :"لمجلا" يفو .دعبلا :نيتمضلاب قحسلا .ىلاعت هتمحر نم مه ادعبف :اقحسف

 .اقحس هللا مهقحس :هريدقت راسا ل يريصسلا :ىناثلاو ءاقحس هللا مهمزلأ يأ هب لوعفملا

 (نيلامكلا ريسفت) .يوغبلا هاكح امك ءازكذ سابع نبا نع يور اذك :لوزن ببسو
 ليبس ىلع نيوكتلاو ةاجيإلا وه قلخلا نأل ؛هقلح ام املاع نوكي نأو دب ال لب ءىفتني ال يأ :كلذب هملع يفتنيأ

 (بيطخلا ريسفت) .ةيمكو ةيفيك قولخملا كلذ ةقيقحي املاع نوكي نأو دب ال ءىشلا ىلإ دصاقلاو .دصقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نالف بكنتو «ءابكنلا حمرلاو ءلجرلا بكنم هنمو ؛بناحلا ةملكلا ف لصألا :يوغبلا لاق :اهبناوج



 كلملا ةروس ه8 _ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 هناطلس رامشسلا ىف نم اقل اهاذبإ و ةكرتاو مرسلا نيبو اهنيب فلأ لاخدإو

 مكب كرست (ج) دوت ره ادق نضل مك "نم" نه لدب يدع نأ هتردقو لا بن يصحح نإ لا يح 1 سس ولا هك غم 0500 " ١
 مساع 2+ "ليغ قع كادي لس نأ املا ىف نم تدم مأ .مكقوف عفترتو دا ١]

 يراذنإ 0 ريذك فيك باذعلا. ةنياعم دنع َنوُنَمعَتَسَف ءابصحلاب مكيمرت احير
 ريكت ناك َفيَكَف ممألا نم َمِهِلَبَق نِم َنيِذلا بّذك َدَقَلَو .قح هنإ يأ ؟باذعلاب

 ىلإ اورظني ْأَوَرَي ْمَلَوُأ .قح هنإ يأ ,مهكالهإ دنع بيذكتلاب مهيلع يراكنإ

 .طسبلا دعب نهتحنجأ قيل نهتحتجأ تاطساب تلفت ءاوهلا يف مِهَقَوَف ريطلا
 ريطلا نم لاح

 هتردقب نحيل الإ ضبقلاو طسبلا لاح يف عوقولا نح ٌنهكِسمي ام :تاضباقو يأ

 ام ممي لعفت نأ انتردق ىلع ءاوملا يف ريطلا توب اولدتسي ملأ :نيعلا "يَ

 يف ناتنث :تاءارق سمح ىلع همالك لمتشا دقف ؛ةلهسملاو ةققحملا اهيمسقب ةيناثلا نيب يأ :اهنيب فلأ لاخدإو

 (لمجلا ةيشاح) .لادبإلا يف ةسماخلاو «ليهستلا يف ناتنث و «قيقحتلا

 فيلا نأل ؟ةيدعتلل ايلا :مكب ( 'نيلامكلا رب ريسفت) .فسخلا متنمأأ يأ لاما كدب 'ءامسلا يف نم" فا :"”نه" نه لدب

 "ءابصحلاب" :هلوقو .ءابصحلاب يمرت ىلا ةديدشلا حيرلا :بصاحلا :"حارصلا" يف :خلإ مكيمرت احير (نيلامكلا ريسفت) .مزال

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحم ءايلاو «راذنإلا نيعمب ريذنلا نأ ىلإ ريشي :باذعلاب يراذنإ .ةراجحلا راغص
 (نايبلا حور) .فرعي ال الئاه العفو ابعص ارمأ هب لعفي نأ هدبع ىلع ىلاعت هللا راكنإو :مهيلع يراكنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .طسبلا فصلاو «ةحنجألا وهو فوذحم هلومعمف يأ :نهتحنجأ
 مل و لعفلاب ايناث هريبعت يف ةمكحلاو ؛"تافاص" ىلع فوطعم لعافلا مساب لوؤم لعفلا نأ ىلإ كلذب راشأ :تاضباقو

 ئراطلا نعو «لعافلا مساب لصألا نع ربعف هيلع راط ضبقلاو ةحنجألا فص ناريطلا يف لصألا نأ "تاضباقو" :لقي

 (يواصلا ةيشاح) .ثودحلا هنأش يذلا لعفلاب



 كلملا ةروس ه6د نورشعلاو عساتلا ءزجلا

5- 

0 
 رقع

 يذلا" هلص 22 ناوغأ دمج وه "اذه" نم لدب ىلا هربخ اًذدَه ادقيف. نم
 ةلص ةلمحلا هدف 0

 رصان ال يأ .هباذع مكنع عفدي هريغ يأ نحيل نوُد نم ”دنجأ ةفص مكرصنَي

 .مهي لزني ال باذعلا نأب ناطيشلا مهرغ 23 رورغ ىف الإ َنوُرِفَكْلا ام نإ مكل

 باوجو ؟مكنع رطملا يأ .ُهَقْرر نمحرلا َكَسْمَأ نإ َرْمُقْرْرَي ىِذَّلا اًَدنَه َنّمأ

 لَب هريغ مكل قزار ال يأ ؟مكقزري نمف يأ «هلبق ام هيلع لد فوذحم طرشلا

 .قحلا نع دعابت 2: ٍروُهُتَو ربكت َوُنُع ىف اودامت ْأوُجْل

 0 اوناك رافكلا نأ اهدعب امو ةزآلا هته لوزن بس [؟هللا نود نم مكل ناوعأ وه يذلا اذه نم مأ] :اذه نم :

 ! لصوت مهمانصأ ن نأ مهداقتعاو ءددعلاو لاومألاب موق :نيئيش ىلع نيدمتعم هللا كاوسر تاودتاعياو ؛ذ ناعإلا ن

 3 : هل وقب يناثلا لطبأو حب وكل ةنسوظييتلا اذه نم مأ" :هلوقب لوألا هللا لطبأف «تارضملا مهنع عفدتو يبق

 ةيماهفتسالا "نم" ىلع اهوخدل ؛اهدحو "لب" ب رسفت ةعطقنم انه "مأ"و ."خلإ ءامسلا نم مكقزري يذلا اذه نم

 (يواصلا ةيشاح) .هلس لحل هطلالا لعب ةلبل ؛ةزمهلاو "لب' ب نيمو

 هريغو «ماهفتسا مسا أدتبملا ناك اذإ -هيوبيس دنع- زوجي ةفرعملاب ةركنلا نم رابخإلاو «ةيماهفتسا "نم"و :حلإ أدتبم

 ريسفت) .مكنورصني :ليق ىعملا يعور ولو «دارفإلا يف هظفل ىلع لومحم "دنج"و .هربخ "نم"و أدتبم "اذه" لعجي

 (يواصلا ةيشاح) .عمج هانعمو درفم ظفل "دنج" نأ ىلإ كلذب راشأ :ناوعأ (نيلامكلا

 ةنمأ يأ ءاهلبق يلا نئارقلل ةلداعم ةلصتم "مأ" نأ مث ؛راكنإلل "نم" يف ماهفتسالا نأ ىلإ ريشي :مككل رصان ال يأ
 لاسرإ وأ ءافسخ مكب دارأ نإ هللا نود نم مكرصني دنج مكل مأ هللا وه ظفاحلا نأ اوملعت مل هللا باذع نم

 وبأ لاقو «هنييعت نع لأسيف هللا ريغ اقزارو ارضان مه نأ اودقتعا مهنأب اراعشإ ماهفتسالا ةروصب ءاجو ءبصاح

 اوك "نم" يف زوحو .نيماهفتسا عامتجا مزلي ىح ماهفتسالا ةزمه ئععمب سيلو "لب" ئيعمب ةعطقنم اههإ :نايح

 يف لاقي يذلا ملعيأ يأ ءلوقلا ريدقتب ةلوصوملا "نم" ةلص ةلمحلاو «هربخ "يذلا" ءأدتبم "اذه'"و ءاضيأ ةلوصوم
 (نيلامكلا ريسفت) .هللا كود نم مك رصني وكل كدنجج وه يذلاو اذه هقح

 مكمعطي يذلا اذه نم مأ (يواضيبلا ريسفت) .مكقزري يذلا اذه :لاقيو هيلإ راشي نم مأ :خلإ اذه نم مأ

 .ةلوصوم "نم" يرشخمزلا لعجو ؛راكنإلل يهو ةيماهفتسا "نم" نأ ىلإ ريشي :ةريغ مكل قزار ال يأ .مكيقسيو
 ظعاوملا كلتب اورثأتي ل مهشإ :ليق هنأك :ماقملا هيعدتسي ردقم ىلع ئبم يلاقتنا بارضإ :اوج لب (نيلامكلا ريسفت)

 (حارصلا) .رارفلاو دعابتلا :روفنلا :روفنو (يواصلا ةيشاح) .اوحج لب اونعذي لو



 كلملاةروس همهأ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 نع 2# 3220 ةي# د يدها د ٍِ 5 و - ا
 ٍطرِص ىلع الدتعم ايوس ىثيمي نما ىدها ءههِحَو ىلع اعقاو اًبكم ىثيمي نمفا

 دا يأ ىلوألا ربخ ةيلع لد ف وذحت ةيناثلا ' يَ ربخو ِيقَحَسُم قيرط

 112 07 رق لق ! 0 ع 55062 أ 5 5

 د -فدنأ ئِذَل ي إو ؟ىده ىلع امهيأ يأ 0-0 نموا يف لثملاو

 0م َنوركَشَت ام ًاليلَق ةلايلق بولقلا 1 دِضبالاَو ٌعمَّسلا ل ُلَعَجَو

 م. َوُه َلُق .معنلا هذه ىلع ادج مهركش ةلقب ةربخم ةفنأتسم ةلمحلاو «ةديزم
 ع ار تبا هع يف ياي لإ رجعو حج تتاح فخ
 ىتم نينمؤملل َنولوقَيَو .باسحلل 2: نورّشحن هيلإو ضرالا 6 مكقلخ كارد

 ٠ كال دل هيون يق سوو ديال ؟هيف عي نيقددص تدك نإ رشحلا دعو ٌدَعَولا انديه

 "ب" امأو هللا هبك :لاقي :دعتم زمه ريغ نم !يوبك  دنف يك ل عواطملا مزاللا بكأ نم لغاف مسا :ابكم

 هريصتف مزاللا ىلع تلحد اذإ ةزمهلا نأ نم ةروهشملا ةدعاقلا فالخ ىلع اذهو .طقس يأ بكأ :لاقي مزال وهف

 هيف جاتحي ال ءورمع مأ مئاق ديز :كلوق نأل ؛ءاذه ىلإ ةجاح ال :لإ ةيناثلا نفآ ربخو (كرادملا ريسفت) .رؤرخلاو

 دحأل "مأ" نأل ؛ربخلا دحوو «تادرفملا فطع ديز ىلع فوطعم وه لوقت لب «ربخلا فذح ىلإ ةعانصلا ثيح نم

 (لمجلا ةيشاح) .نيئيشلا

 لدتعملا قيرطلا يف يشمب نم. هجاهنم ىلع هيشمو «قحلا نيدلاب هكسمت يف نمؤملا هبشف يأ :رفاكلاو نمؤملا يف لثملاو

 رفح هيف يذلا قيرطلا ف يشمب نمي لطابلا نيدلا ىلع هيشمو هبوكر يف رفاكلا هبشو «هب رثعتي ام هيف سيل يذلا
 هب هبشملا وه ةيآلا يف روكذملاف ءىرحأ يف عقو ةرثع نم صلخت املك ؛ههجو ىلع طقسيو رثعتيف «ضافخناو عافتراو
 لب «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ نأ ىلإ "ىده ىلع امهيأ يأ" :هلوقب راشأو «هيلع قايسلا ةلالدل ؛فوذحم هبشملاو
 يف هيلإ اوعجريل ؛مهيلع ىلاعت هللا معنب مهركذي نأب 225 يبلل باطخ :خإ وه لق (لمجلا ةيشاخ) .لعفلا لصأ دارملا

 (يواصلا ةيشاح) .هريغ ىلع اولوعي الو ؛مهرومأ
 ؛ليلقتلا ديكأتل ةديزم "ام"و ءاليلق اركش يأ ردقم فوذحم ردصم ةفص "اليلق" نأ مدقت :نوركشت ام اليلق

 (لمجلا ةيشاح) .ةرفكلل باطخلا ناك نإ مدعلا يعم. وأ ءاهرهاظ ىلع ةلقلاو ءردقم لاح ةلمحلاو
 باوجو هل ةنمضتملا تاياللا ةوالتو دعولا يف هل نيكر اشم اوناك مهشأل ؛نينمؤملاو يبنلل باطخ :نيقداص متنك نإ

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هتقو اونيبف رشحلاو ةعاسلا ءيجم نم هب نوربخت اميف نيقداض متنك نإ يأ ,فوذحم طرشلا



 كلملا ةروس هو؟ 59 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 وَأَر اَمَلَف .راذنإلا نيب 20 نييُم ٌريِذَك أنأ 9 هلا َدنِع هئيحم ٌملِعْلا اَمْنِإ لق

 ا ليقو أورفك 6 ب رز هوجو تاذوسا تكيس + يرق هولا ردا دعب بادذدعلا يأ

 اي مكنأ 2 تت ووعلت هراذنإب ءهب ا 2 بادعلا يأ اذَه :مه ةنزخلا لاق

 لف .اهعوقو ققحتل ؛ئضملا قيرطب اهنع ربع «ينأت لاح ةياكح هذهو .نوثعبت

 ملف اَنَمِحَر وأ نودصقت امك هباذعب نينمؤملا نم َعَّم نَمَو ُهَّللأ ىَكلَهأ نإ َْرثيََر
 يوري

 وع لق ..هنم ىهط ري ل يأ م » ٍريلَأ ٍباَذَع ني َنيِرِفَكْلا رج 2 وق اندم

 وه نم باذعلا ةنياعم دنع ءايلاو ءاتلاب َنوُماَعَجَسف الكوت هِبلَعَو هب 1 نمحرلا
 : يلاسكلل رثكألل

 اًرْوَغ َركْؤاَم َحَبَصَأ نإ َميَءَرَأ لق ؟يه م متنأ مأ نحنأ ءنيب 20 ِنيِبُم. للص ىف
 _ يل

 ؟بكئامك ءالدلاو يديألا هلانت راج 2: نيِعُم ءاَمب ريفي مف طع ألا ف ارئاغ
 م

 يوتسي ردصم هب فصوي مسا وه «ابيرق :ةفلز (نيلامكلا ريسفت) .ردبب باذعلا دهاج نعو :رشحلا دعب باذعلا

 لوغقلاو ؛قدرعدلا قمع ءاغاالا نم "نوعدت" نأ ىلإ ريشي :قودعتت ل مكنأ (نيلامكلا ريسفت) .تنقللاو ركذملا هيف

 (نيلامكلا ريسفت) .مكل لعجي نأ نونمتتو «هنولطبت يأ ءاعدلا نم نولعتفت وه :ليقو ءردقم

 ريجي نمف" :هلوق يف 3 ارظن يأ "ءايلاو" :هلوقو :"متيأرأ لق" :هلوق يف باطحخلل ارظن يأ :خإ نوملعتسف
 ةلمجلاو ءأدتبملا رب فرظلاو ءلصف ريمض وهو أدتبم يهو ؛ةيماهفتسا "نم" نأ هب راشأ "نحنأ" :هلوقو «"نيرفاكلا
 ةءارقل رظان "مه مأ" :هلوقو «باطنخلا ةءارقل رظان "متنأ مأ" :هلوقو ؛ماهفتسالاب ةقلعملا "ملع"ل نيلوعفملا دسم ةداس

 «رابخإلا حصيل ؛لعافلا مساب هلوأ دقو ؛"حبصأ"ل ربخ ؛ردصم :اروغ (لمجلا ةيشاح) .عيزوتلا ىلع مالكلاف «ةبيغلا

 (بيطخلا ريسفت) .ةنوميم رثبو مزمز رثب نيرثب نم مهؤام ناكو ءضرألا يف الزانو ابهاذ يأ "ارئاغ" :هلوقو
 يأ] :خلإ نيعم (نيلامكلا ريسفت) .ةغلابم هب فصو وأ «لعافلا مساب لوؤم ردصم هنأ ىلإ ةراشإ :ضرألا يف ارئاغ
 هلصأ اذه ىلعف «نويعلا هارت رهاظ يأ :فذ سابع نبا لاق [.نيع نم لوعفم وأ ءىئرج يأ ءاملا نعم نم ليعف

 تفذحف «واولاو ءايلا :نانكاسلا ىقتلاف اهلبق نيعلا ىلإ ءايلا ةمض تلقنف «ع ويبم هلصأ عيبمك لوعفم نزوب نويعم

 ىلع ميملاف ؛لوعفم ال ليعف اذه ىلع وهف ءرثك يأ ءاملا نعم نم وه :ليقو ؛ءايلا حصتل ؛نيعلا ترسك مث «واولا
 (لمجلا ةيشاح) .ةدئاز لوألا ىلعو :ةيلصأ يناثلا



 ل ةروس هو“ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ئراقلا لوقي نأ بحتسيو ؟مكنعبي نأ نوركنت فيكف «ىلاعت هللا الإ هب نأي ال يأ

 ضعب دنع ةيالا هذه تيلتو .ثيدحللا ىف ذرو امك "نيملاعلا برو هللا" ا بقع

 نم هللاب ذوعن .يمعو هنيع ءام بهذف «(لواعملاو سو وفا هب يأت :لاقف نيربجتلملا

 .هتايآ ىلعو هللا ىلع ةأرجلا

 ةيآ نوسهحو:ناعنثا ةيكفا نإ ةروس

 مييححرلا نمحرلا هللا مسب

 يف تانئاكلا هب بتك يذلا ِمَلَقْلاَو هب هدارمم. ملعأ هللا .ءاجحلا فورح دحأ تر

 دمحم اي َتنأ آم .حالصلاو ريخلا نم ةكئالملا يأ 2 َنوُرُطَسَي امو ظوفحملا حوللا
 ةوبنلاب كيلع كبر ماعنإ ببسب كنع نونحلا ىفتنا يأ 2 | واهاوسي قلت اقنموب

 رقنت «ةديدحلا ربنمك لوعم عمج "لواعملاو' :هلوقو .بشخلا امي عطقي ديدح سول 8 سأف عمج :سوؤفلا :سوؤفلا

 .لواعملا عمجلاو «رخصلا امي رقنت ىلا ةميظعلا سأفلا :لوعملاو : 'راتخخملا" فو (سوماقلا) .لابحلا امم

 ؛ةفرغ نزوب ةأرحلا مسالاو ءفقوت ريغ نم هيلع موجهلاب عرسأ يأ زمه لاب لوقلا ىلع أرتجا :لاقي :هللا ىلع ةأرجلا نم

 (يواصلا ةيشاح) .حزملا ليبس ىلع ولو رفكلاب ذحاؤي دبعلا نأ هنم ذخؤيو ءرسفملا لاق امك ؛ةهارك نزوب ةءارجو
 سابع نبا نع يناربطلا ىورو ءضرألا هيلع يذلا توحلا وه :نونلا :دهاجمو جيرج نبا نع رذنملا نبا ىور :ن

 رذنملا نبا هاورو «ةاودلا :نونلا ,نسحلاو ةداتق نع رذنملا نباو قاز زرلا دبع جرخأو هج :نونلا ءاغوقرم امك

 هنإ :لاق نم ىلع درلا ةرابعلا هذي هضرغ :ءاجحلا فورح دحأ (نيلامكلا ريسفت) .اضيأ امكذ سابع نبا نع
 يذلا هباشتملا نم وهف يأ "هب هدارمت ملعأ هللا" :هلوقو ءرونلا وأ رصانلاوأ ريضنلا وأ نمحرلا ىلاعت همسا نم عطتقم

 هللا لعج ينذلا توحلا هب دارملا :ليقو «روسلا نم ريثك امي حتتفا يلا ءاجحلا فورح رئاسك هملعب هللا ضتتخا

 :ليقو «نآرقلا مسا :ليقو «ةروسلا مسا هنإ :ليقو ءاهنم بتكي ىلا ةاودلا هب دارملا :ليقو .هرهظ ىلع ضرألا

 سب ةيشاح)إ .كلذ ريغ

 ام :عملاو ءريخلا فن نكتسملا نيه لاو 0 قلعتم ةيببسلل ءابلا نأ ىلإ ريشي :كبو ماعنإ ببسب

 نيلامكلا ريسفت) ا تنأ



 ن ةروس ٠ هه نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 َكََنِإَو .عوطقم 2: ِنوُعَمَم َرَيَغ اًرِجأَل َكَل َّنِإَو .نونحب هنإ :مهلوقل در اذهو .اهريغو
 ردصم 2: ُنوُتفَمْلا مكي 20 َنوُرِصَبُيَو ٌرِصْبْتَسف 30 ٍميِظَع نيد ٍقلخ ىلع

 نع َّلَض نَمِب ُمَلْعَأ وه كلَبَر ّنِإ ؟مهب مأ كبأ يأ «نونجلا نعمه نوتفلا يأ «لوقعملاك
 لوعلا :ةخسنفو

 2 َنييِدكملا عت ف .ملاع نعم. "ملعأ"و هل 2: َنيِدَمِهُمْلاِب ُمَلَعَأ وهو -يِبَس

 فوطعم وهو «كل نونيلي 0 َوُنِهَدُيَف مهل نيلت ٌنِهَدُن ةيردصم ْوَل اونمت أوُدَو
 مهتنهادمل فكلجهادم اودو 5

 وه يذلا قلخلا كلذ نأ ىلع هبنيل ؛ميظعلاب نآرقلا فصو امك ةمظعلاب هفصوو قلخلا درفأ امنإو :ميظع قلخ
 ءليعامسإ دعو قدصو ؛ىسوم صالخإو ؛ميهاربإ ةلخآو ءحون ركش هيف عمتجا «قالخألا مراكمل عماج هيلع

 مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس قالخأ نم اهريغو ؛ىسيعو ناميلس عضاوتو «دواد راذتعاو ءبويأو بوقعي ربصو
 الو 0 لوسرلاب ققال ريغ وهو ديلقت كلذ نأل ؛ىلاعت هللا ةفرعم ىدهلا اذه سيل ذإ ؛"هدتقا مهادهبف' :لاق امك

 نم هب صتخا اميف مهنم لكب ءادتقالا هنم دارملاو ءعورفلا يق اهلل ةفلاخمو مهعئارشل ةخسان هتعيرش نأل ؛عئارشلا

 عيمج عمج رمأ هنأكف كلذب رمأ املف هقالخأ رئاس ىلع بلاغ نسح قلخب اصتخم مهنم لك ناك ول ميركلا قلخلا

 ىلع هنوكب هللا هفصو مرج الف ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا نم دحأل رسيتي مل ةيلاع ةجرد هذهف ؛مهيف اقرفتم ناك ام
 نيفراعلا ضعب لاق امك ءميظع قلخ

 (نايبلا حور) دمحم ةعومجم اهتلمجو ةليض يضم منا ين كا

 لص يفا ةرسوع انعين ؟نريفلا"و بدقح رع مقال" و عيطخلا عقرب .نئاي انوع مسزت :ةوعفلا م
 .ماهفتسالا ةادأب قلعم هنأل ؛اهلبق امل ةلومعم بصن لحم يف ةلمجلاو ,مكيأب تبثو رقتساو نونا يأ نوتفلا
 قاصلالل ءابلاو ؛لقعلا يعمم. لوقعملاك نونحلا وهو نوتفلا نيعمب ردصم "نوتفملا" نأ يأ :ردصم (لمجلا ةيشاح)

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .امهبارضأو ةريغملا نب ديلولاو ماشه نب لهج يبأب ضيرعت وهو (نايبلا ما (ءاد هب :وحن

 :هلوقو «لوألا نع ببستم امهيناث نائيش ىئمتملاف ؛ئمتملا نم وهف ؛"ول" زيح يف وهف يأ :إ فوطعم وهو
 هب حرص داريإ نع باوح "خلإ هلبق ردق" :هلوقو .ئمتملا ةلمج نم نوكي ال اذه جلع , لعج نإو'

 ,ناهجو هيفو ءعفرلا نون توبثب ”نونهديف' مهفحاصمو سانلا ةءارق يف روهشملا :'نيمسلا" ةرابعو ءيرشخزلا
 ,نونهدي مهف يأ رمضم أدتبم ربخ هنأ :يئاثلاو ؛"ول" زيح يف الخاد نوكيف "نهدت" ىلع فطع هنأ :امهدخأ

 دق :تلق ؟متلا باوج يف ةدعاقلا ىلع "نأ" راها ديفا مو "نونهديف" عفر مل :تلق نإف :يرشخمزلا لاقو

 (لمجلا ةيشاح) .ةيمسا ةلمج باوجلاف ,نونهدي مهف يأ فودذحم أدتبم ربخ لعج هنأ وهو ءرخآ قيرط ىلإ هب لدع



 ن ةروس هوه نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 . مه ءافلا دعب هلبق ردق اودو' نم موهفملا ئمتلا باوح لعج نإو ؛'نهدت"' ىلع

 ساانلل باتغم يأ بايع ٍزاَّمَه .ريقح ,2) نهم لطابلاب فلحلا ريثك ِفاَلَح لك ْعِطْن اَلَو

 رق 0 .مهنيب تاسفإلا هو ري سانلا نيب مالكلاب عاس مي) ٍميِمَنِب ءاشم

  ةباعمأ قف : :# يذلا

 .ةنس ةرَشَع قابأ كعب ةربأ هاعذا ؛ةريغللا نب | :ةيلرنا فو ءشيرق ف يعد 2 مكب 9 ٍرميِنَز

 يأ ت َنيِنَبَو لام اذ ناك نأ .هلبق فرظلا "ميلز"ن قلعتو .ادبأ ةقرافي ال اراغ
 ءاوافف ه ةشق قماش ةرافق ةيفاشم هلق ةيرفاعيم هاف عقار فاق ةلفتشما# ةيلع ام قلعتم وهو ؟ناكحأاو

 هنأل ؛؟باذك فق سابع نبا نعو «هموق ف امظعم ناك هنأ يقاني الق «ىلاعت هللا دنع هريبدتو هيأر ف يأ :ريقح

 مقيلامكلا ريعسفت) نعطظلا ىعف وما نم عسانلل بيعلا ريك أ :كايغ :ىراصلا ةيشايحأ .سانلا دنع ريقح

 ؛حالصإلا هجو ىلع ال مهنيب داسفإلا هجو ىلع ةياعسلا :ةميمنلاو ميمنلا «سانلا نيب مالكلاب لاقن يأ :خ2! عاس

 (نيلامكلا ريسفت) ."اريخ يمنيو اريخخ لوقيف سانلا نيب حلصي يذلا مامنلا سيل" :ثيدحلا يف دروف

 ريغل يعدي نما وهو ةوعدم يعم : يعد :يعد (نيلامكلا ريسفت) .هصئاقنو هبئاعم نم دع ام دعب يأ :كلذ دعب

 وه :مينزلاف :"ثايبلا حور" يفو «بازحألا ةروس يف حجراشلا نم ظفللا اذه حرش رم امك «ئبتملا وهو هل انبا هيبأ

 .ةقيقحلا يف هبسن نم هل نباب سيلو انبا هذختا يأ دحأ هانبت يذلا

 "ةنس ةرشع ينامث دعب" :هلوقو «بأ هل فرعي ال ناك نأ دعب هسفن ىلإ هبسنو ئبت يأ «ةريغملا وهو :ةوبأ هاعدا

 نإ :همأل ديلولا لاق ةيآلا تلزن املو (نايبلا حورو لمجلا ةيشاح) .انزلا دلو ذئنيح مينزلا نيعمف ؛هتدالو نم يأ

 كابأ نإ :هل تلاقف ءكقنع تبرض ربخلا ئيقدصت مل نإف ءاهنم عساتلا ريغ اهفرعأ تافص عستب ئفصو دمحم

 «يسفن نم تنكمو مالغلا انالف تزجأف ءمهل اثاريم لاملا نوكي نيعي ءكمع نبال لاملا ىلع تفخف ءانينغ ناك

 . "كلذ دعب" :ىلاعت هلوق وهو "هلبق فرظلا مينزب قلعتو" :هلوقو «هريغو "يدهازلا ريسفتلا" يف امك «هنم تنأف
 اذ ناك نأل يأ :خإ قلعتم وهو (نيلامكلا ريسفت) .ةردقم ربخ مال ةيردصملا "نأ" لبق نأ ىلإ ريشي :نأل يأ

 نه ء عطت الو" :هلوقب اقلعتم ناوكي نأ .زاوجو خخ! انتايأ هيلع ىلتت اذإ هيلع لدي ءانتايآاب بذك نينبو لام

 . ريسي رييعتب "كرادملا"



 ن ةروس ظ ه5 ش نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ؛امب بذك يأ 29 تريبوألا ٌريِطَسَأ يه تاق نآرقلا اَُسَياَ ِهِيَلَع قت
 َلَع ءُهْمِسَنَس .نيتحوتفم نيتزمهبي "نأ" :ةءارق يفو ؟ركذ امي هيلع انماعنإل

 موي فيسلاب هفنأ 0 ؛شاع ام امب ريعي ةمالع هفنأ ىلع لعجنس 2: ٍموُطَرْخْل
 ةاعسلا ةكلل بضع معآ ًآَيْولَب امك عوبطاو طحقلاب ةكم لهأ انحتما َحْهَت دلي انإ| رسب

 مهي رعشي ال ؛حابصلا تقو 2: َنيِحِبْصُم ارث نوعطقي اَبُمِرْصَيَل أوُمَسْقَأ ْذِ
 نوبتتشي الو .اهتم مهيلع دب قاضي معربأ ناكك ام اهنت مقرطتي الف :نيكاسلل

 ٌفيآَّط اَْيَلَع فاَطَف .كلذ مهفأشو يأ «ةفنأتسم ةلمحلاو «ىلاعت للا ةييشم مهنيك

 ليللاك 0 ميِرَّصلاَك تخحيصاف 0 سباك مهو اليل اهتقرحا ران كبَر نم

 ءامسلا نم لون

 د ا ل م سلا 22 فوط

 ؛خلإ انتايآ هيلع ىلتت اذإ نيئبو لام اذ ناك نآع :نيدقتلاو ,خيبوتلا هب دارملاو ؛ماهفتسا وهف :خا "نإأ" ةءارق ينو

 لعف هيف لماعلاو ءهلجأ نم لوعفم وهف ماهفتسا ريغب "ناك نأ" أرق نمو .ةزمحو ةبعشو رماع نبا ةءارق يهو

 ؛"نيلوألا ريطاسأ لاق انتايآ هيلع ىلتت اذإ" لعفلا اذه ىلع لدو «نينبو لام اذ ناك نأل رفكي :ريدقتلاو ءرمضم

 ءاهدعب ىلا لمجلا ىلإ فاضت "اذإ" نأل ؛اهلبق اميف لمعي ال "اذإ" دعب ام نأل :لاق الو :"ىلتت اذإ" يف لمعي الو

 (بيطخلا ريسفت) .فاضملا لبق اميف هيلإ فاضملا لمعي الو

 ليفلا فن ٌ ف لمعتسي ام بلاغو (عابسلا فنأ موطرخلا نأ ؛نيعللا اك عءازهتسا هب ريع :موطرخلا ىلع

 انهه دارملاو 3 :مسولا .هتايحو هشيع ةدم ا باعي يأ :شاع ام اي ريعي (يواصلا ةيشاح) .ريزنخلاو

 حرج يأ [ةحارج هفنأ يق رثأ اذإ :همطحخ "سوماقلا" يف ؛ةمجعملا ءاخلاب| :هفنأ مطخف (نيلامكلا ريسفت) .ةمالعلا

 "انولب"ل فرظ :اومسقأ ذإ (يواصلا ةيشاح) .هرمع ةيقب هفنأ يف حرج رثأ يقبف ءردب موي نيعللا اذه فنأ
 لإ تتيح نم طرش هنأ عن عءانشتسا ةكيمسلا» .ىلاعت هللا عاش نإ نولوقي يأ يأ . ىلاعت هللا ةيشحم .فلحلا :ماسقإلاو

 ل ولشتسي الدو ا ءدحاو ئيعمب هللا ءاش نأ الإ ج رخأ الو هللا عاش نإ نجرخ أل 3 : كلوق نإف يانعسألا ىدؤم هادؤم

 (دوعسلا يب ريسفت) .مهوبأ هلعفي ناك امك «نيكاسملا ةصح

 الا فئاطلا نوكت الو لل .اهتقرحأف عءامسلا نش تل يلون اران كلذ 00 (يواضيبلا رييسفت) .فئاط علب "فئاط

 (نايبلا حور) .ليللاك ءادوس تراص يأ :ميرضصلا :هل لاقي ليللا نأل :ةينيشلا ليللاك (نيلامكلا ريسفت) .ليللاب



 ن ةروس هونذ/ نورشعلاو عساتلا ءرججا

 ريش 0 6-0 < لع أودغأ نأ 2: َنيِحبَصَم ًاَوَداَنَف .ءادوس يأ
 ةرسسفم 'نأ"

 نأ .نوراستي 2 َنوُبْفَخَتَي مهو أوقلطناف .هلبق ام هيلع لد طرشلا باوجو
 .نأب يأ «ةيردصم "1" وأ ؛هلبق امل ريسفت - نكتت يلع هيل 2 9 دورواشتب :ةخخست لو

 ةقرتحم ءادوس اَهَْوَأَر اَكََ .مهنظ يف هيلع تي واوا لا سس

 ُرَخخ َلَب :اهوملع امل اولاق مث .هذه تسيل يأ ءاهنع :2: َنوُلاَصَل َّنِإ أوُلاَق
 الو زكل لقأ ملأ مهريخ ْمُهْطَسْوُأ َلاَق .اهنم ءارقفلا انعنم قرف :2) َنومورحم

 ؛ةبحاص نع مرضني امهنم الك نأل ؛ميرضلاب ايم ءسبيلا طرفل ءاضيب راهنلاك :ليقو ءاهقارتحال :ءادوس يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .دوسألا دامرلاك :./5 سابع نبا نعو ءاسباي هدصح يذلا عرزلاك :ليقو
 .راهنلا لوأ ةودغ اوجرحا يأ «ةيردصم اهنأ ىلع اودغا نأب وأ «,ةرسفم "نأ" نأ ىلع ءاودغا يأ :اودغا نأ

 (نيلامكلا ريسفت) .عورزلاو رامثلا معيف ءضرألا ةدئاف ةلغلا :مكتلغ (نايبلا حور)

 نع يهنلاو (نيلامكلا ريسفت) .لابقإلا نعم نيمضتل ؛"ىلع"ب هتيدعتف ؛مكثرح ىلع ةودغ اولبقأ نأب :نأب يأ
 (نيلامكلا ريسفت) .هلخدي بح لوخدلا نم هونكمت ال يأ ؛لوخدلا نم نيكسملا نيكمت

 ةرسفم "نأ" نعي :ريسفت (نايبلا حور) .ةركب اوشم :اودغو (بيطخلا ريسفت) .اودغاف يأ :ّلإ طرشلا باوجو
 لبإلا تدراحو ءرطم اهيف نكي مل اذإ ةنسلا تدراح نم «عنملا :درحلا :ءارقفلل عنم (نيلامكلا ريسفت) .يأ عم

 درح" :هلوق نأ ىلإ ريشي «عقاولا بسحب ال مهنظ يف عنملا ىلع يأ :هيلع (نيلامكلا ريسفت) .اهنبل تعنم اذإ
 املف ءاهكاله نم اوأر امل امي يه امو انتنج انللض يأ :نولاضل انإ اولاق (نيلامكلا ريسفت) ."نيرداق"ب قلعتم

 (كرادملا ريسفت) .خلإ نحن لب :اولاق يه اهنأ اوفرعو اولمأت
 ءانثتسالا ذإ ؛نونثتست اله يأ :نوحبست الول .مهريخو محلدعأ :"فاشكلا" فو ءانس وأ ايأر يأ :مهطسوأ لاق

 ضيوفتلا نم دحاو لكو هل هيزنت حيبستلاو «هيلإ ضيوفت ءاشتسالا نأل ؛هلل ميظعتلا نعم يف امهئاقتلال ؛حيبستلا
 ىلع اومزع نيح مهل لاق مهطسوأ ناك .مكتين ثبح نم هيلإ نوبوتتو هللا نوركذت الول عملا وأ ؛ميظعت هيزنتلاو
 (كرادملا ريسفت) .مهريعف هوصعف «ةثيبخلا ةميزعلا هذه نع اوبوتو «نيمرحملا نع هماقتناو هللا اوركذا :كلذ



 ن ةروس هم نورشعلاو عساتلا ءرجا

 َلَبقَأَف .مهقح ءارقفلا عبم م تريملظ انك نإ آعير َنيَحبُس أولاق .نيبثاق' هللا
 هعمل 5 1 3 ' 1 ل 80 ا د 3 ار يل "5 1 0 م

 ج:0 نيغنط انك انإ انكاله اَنلَيَو هيبنتلل ب اولاق 2 نوموللتي ضعب ىلع مُكّصعب

 َنوبْعَر اَتْيَر ل! آن امم اريَح فيفختلاو ديدشتلاب نلعي نأ اكير مع
 دركاي اع نس عفان و و ريثكأ نباو و مع ىلا

 هر 6 مهريعو كف رافك نم رن شلاح 0 لاو قي عال وه باذعلا

 ىطغُت | نتعب لإ 0 .انرمأ اوفلاخ ام انئاَذَع 2 قوهلعي اونا ول م

 قا راو رج# 2- 3 7 دهب : : د 7 5 : 3

 نع هل هيزنتل ااو ةردقل دّقلا هل نأب رابقاو لا يت احيبست ءاشسالا يمسو «وفتسي ال له :هانعم ل ايقو :نيبلات

 (يواصلا ةيشاحإ .انكاله رضح دقف انبر انع فعي مل نإ يأ :انكاله (يواصلا ةيشاح) .اقباس مهنم
 ىلاعت هللا اوعلف ءانوبأ عنص ابنك نعنصنل ؛اهنم | ريحش هلا انلدبأ نإ :اولاقو ا ودقاعت مك فور :١ولدبا مكأ فور

 ةنحلا كلت علتقي نأ ليثربخ رمأ ىلاعت هللا نإ ةاولاق ءاهنم ريخخ وهاي مهتليل نم ىلاعت هللا مهدبأف .هيلإ اوعرضتو

 ةيشاح) .اماكم اهلعجيف ؛ماشلا ضرأ نم ذحأيو ؛ماشلا ضرأ نم (تابنلا ليلق عضوم يه) رغزب اهلعجيف ةقرتحما

 اهيف ةنج امي مههدبأف «ءقدصلا مهنم هللا فرعو ءاوضلخأ موقلا نأ انغلب :هد دوعسم نبا لاق (ارصتخم يواضلا

 :نلامكلا ريسفت) .يرشخم لا هالتو يوغبلا رك ذ ءادوقنع هنم لغبلا لمحي بنع

 يأ ءالؤه .باذغ كلذ يف هيلإ راشملا تأو ؛"باذعلا" هريخغ أدبه "كلذك" .نأ ىلإ ريشي :باذعلا لكم يأ

 اذا

/, 3 3١ 
#1 

 ادي نرككي أ سضيا الا هنإذ ةرئقم أ اول" باوج نأ عي :انرمأ اوفلاخ ام (نيلامكلا ريسفت) .ةنحلا باحصأ

 (نيلامكلا ريسغفت) 1 ا وفلاح امل ملعلا لهأ نم اوناك ول ول يأ .مزاللا ةلزتم 50 لق ف وذحت ىلعْلا ل وعفم نأو هلق

 نأ -8 ربع عنص امك - حراشلل ىلوألا ناكف 0 هسا لعجنفأ" :هل وقب مهيلع هلا لون هولاق الو عروك ذملا

 لعجتفا" لوزن يف ببسلا وه روكذملا لوقلا نإف اس تانج" :هلوق نع "خلإ اولاق امل لزنو" :هلوق رحؤي

 (نيلامكلا ريسفت) .مهوقل ابيذكت لزنف «ايندلا يف انيطعأ امك : كالت. 1ريفقلا لغتي مرسلا ةيشاح) ."إ نيملسملا

 عةرخالا ف مكيلع انلضف هللا نإ :ةوملسسلا 3 586 لاق يي نيقتملل نإ" 2 امل :لتاقم لاق 55 لعجنفأ

 (يواصلا ةيشاح) ها نوملسملا لعجنفأ" :هل وقب ىلاعت هللا مكاحأف (ةاواسملا نم لقأ الف ليضفتلا لصحي مل نإف



0 
 نوب فيَ 3 ام .ءاطعلا يف مهن نيغبات يأ ©) َنيِيرْجْلاَ

 َنوُرَيَخ اك هيِف كل ّنِإ ؟نوؤرقت (2) َنوُسُرَدَت ِهيِف لزنم ُبدَتِك ركل لب ّمَأ .دسافلا ع ل 2 ا ا ا د ١ ّح
 قلعتم ةماّيقلا موي نإ ةقئاو ةغلبب انيلع دوهع ناميا ع مأ .كوراتخي * تي نها د نقي هاو وو د سو #375 0 5 8

 نامبأ ةفص

 ا ل َّنإ هباوجو ءمكل انمسق يأ ءمسقلا ئعم مالكلا اذه فو ,"انيلع"ب ىنعم
 مهسفنأل هب نومكحي يذلا مكحلا َكِلاَذِب م ا .مكسفنأل هب 09 0

 ........ حم مُأ ؟مهل ليفك 2) ْمِعَر نينمؤملا نم لضفأ ةرخآلا يف نوطعي مهنأ نم
 نيكرشملا نأ عم ةاواسملا يفن ىلع تلد امنإ ةيآلا نأ يقب .ءاطعلا يف مهل ن يواسم يأ :لوقي نأ بسانملا :مه نيعبات
 ةيلضفألاف تاواسملا ىفتنا ذإ هنأل ؛ىلوألاب ةيلضفألا يفن ىلع تلد اهنأب 2 ؟ةقفاوملا لصحت ملف «ةيلضفألا اوعدا

 نم مكل لصحي ءيش ّيأ يأ ءاهيلع فقولا يغبنيف «ربو أدتبم "نم" ةلمج :خلإ مكل ام (يواصلا ةيشاح) .ىلوأ
 اهيف ىرخأ ةلمج "نومكحت فيك" :هلوقو ءمكحلا اذه ةدئاف نع لاؤس اذهف ؟باوصلا نع ةديعبلا ماكحألا هذه

 (لمجلا ةيشاح) .يأر جاجوعاو ركف لالتخا نع وأ لقع نع وه له يأ ءمكحلا ةيفيك نع لاؤسلا

 يف ةسوردملا يه ةلمجلا هذهو ءديكوتلا مالب نرتقاو ءرخؤم اهمسا "ام"و «مدقم اهربخ "مكل" :خلإ هيف مكل نإ
 ةروسكملاب ةصتخملا ماللاب ءيج امل نكل ؛"نإ" حتف رهاظلا ناكو ؛نوسردتل :نععملا يف لوعفم يهف باتكلا
 ؛بولقلا لاعفأ نم نكي مل نإو قيلعتلا هلخدو «ةلمجلا ظفل يف لمعلا نع ”نوسردت" وهو لعفلا تقلعو ترسك
 .ءيشلا يف يهانتلا :هلصأ غولبلا نإف ؛مزاللاب ريسفت :خلإ ةقثاو (لمجلا ةيشاح) .مكحلا نعم هنمضتل
 يف ردقمم ةقلعتم نوكت نأ لمتحيو «ةمايقلا موي ىلإ لحنت ال ةدكؤم ناميإ يأ "ةغلاب"ب قلعتم :ةمايقلا موي ىلإ
 هيفاني الو «"مكل نإ" :هباوجو مكل انمسقأ يأ ؛مسقلا ىعم مالكلا اذه يفو .اذك ىلإ انيلع مكل ةتبا ينأ "كل"
 (نيلامكلا ريسفت) .مسقلا هب باجي امي باجيف «قرف ريغ نم نيميلاك دهعلا نإف ؛دوهعملا نيعم. نامبإلا نوك

 وأ لعفلا ةحئار هيف ام وأ «لعفلاب صتخم هنإف ؛يعانصلا قلعتلا دارملا سيلو هب لصتم يأ :"انيلع"ب ىنعم قلعتم
 ةيشاح) .مكانمكح اذإ ذئموي الإ انتدهع نع جرخت ال ةمايقلا موي ىلإ انيلع مكل ةتباث يه يأ .فرظلا يف ردقملاب
 ءأدتبم "يأ"و ؛"ميعز مهيأ" ةلمج يناثلاو ؛لوألا وه لصتملا ريمضلا :نيلوعفم بصني :خلِإ مهلس (يواصلا
 ظفل يف لمعلا نع ةلمجلا ءزج وه يذلا ماهفتسالاب 'مهلس" قلعو ؛"ميعز"ب قلعتي "كلذب"و ءربخ 'ميعزاو
 (لمجلا ةيشاح) .ةلمجلا

 اد |4



 ن ةروس 1 تكة نورشعلاو عساتلا ءرجا

 كلذك ناك نإف ؟هب ممل نولفكي لوقملا اذه يف مهل نوقفاوم ٌماَكَرْت مهدنع يأ

 قاس نع 01 موي وكذا 69 نيق ددص أوناك نإ هب مض نيلفاكلا كرش أوتي
 "| هتآيلف" هبصن : ليق

 ا

 درع برا شك ةءكاقو .ءازجلاو تانسحلا ةمايقلا موي رمألا ةدش نع ةرابع وه

 َنوُعيِطَتْسَي الق مهفامبإل اناخفما ٍدوُجُشلا ىلإ َنْوَعَدُيَو اهيف رمألا ٌدتشا اذإ :قاس

 ةليلذ يأ ."نوغدي" ريمض نم لاخ َةَكِشْنَح .ادحاو اقبط مهروهظ ريصت 2

 ىلإ ايندلا يف َنَوَعَدُي أوُناك َدَقَو ٌهَلَذ مهاشغت َمُهَفَهَرَت اهفوعفري ال َمهُرَصَتَ

 ُبْذَكُي نمو نبعد ٍنَرَذَف .اولصي ال نأب هب نوتأي الف ب َنومِلَس مهي هيجشلا

 4 1 9-5 اليلق اليلق مهذخأن. يب رد 011 نآرقلا تيل ذكي

 ةرابح "فايس نع فيكي" معو بيكرتلا اذه نأ :ةوابعا وه .ردقملا هاا بوضتم' "هوز" فنا هوي

 ؛قاشلا لمعلا دنع هقاس نع رمش نمل لاقي مالكلا اذه لصأو «ةيليثمتلا ةراعتسالا وأ ةيانكلا ليبق نم يأ .خلإ

 فشكلاو قاسلا ريعتساف ؛هقاس نع رمشي دجلا ىلإ جاتحي ءيش يف عقو نم نأ هيف لصألاو :"بيطخملا" ةرابعو

 افيلكت ال :مهفامتإل اناحتما (لمجلا ةيشاح) ."قاس نع" :هلوق وه "فشكي" لعاف بئانو .رمألا ةدشل ؛اهنع

 ؛هافق ىلع رخ دجحسي نأ مهنم دحاو دارأ املك ادحاو اقبط مهرهظ ريضت «فيلكت راد تسيل هنأل ؛دوجسلاب

 (نيلافكلا ريسفت) .نيحيحضلا ثيدنح ىف يور اذنك

 (نيلامكلا ريسفت) .مهتشهدل ؛افوعفري ال مهراصبأ ةليلذ يأ ؛نوعيطتسي ال وأ يأ :"نوعدي" ريمض
 نوفاعم مهو :نوملاس مهو (نيلامكلا ريسفت) .ميهاربإ نع يور امك ؛ةضورفملا ةالصلا ىلإ يأ :دوجسلا ىلإ

 ذارملا نأ ىلع نورسفملا قفتاو :؛ةالصلا وه قاقلا ذوحسلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اولصي ال نأب .. للعلا نع

 لاقو «ةعامجلا نع نوفلختي نيذلا ىف الإ ةيآلا هذه تلزن ام هللاو رايعألا سسك نعو «ةقيقح لوألا دوجسلاب

 (نيلامكلا مقل .نود الف ”حالفلا ىلع يح" نوعمسي اوناك :ريبحجج نبا

 .ةعم ل وعفم وأ لوعفملا ىلع فوطعم "ذكي 32 :هلوقو «نارقلاب نييذكملاو :.عدف خا بذكي نمو يبردف

 هجردتسا :لاقي ءةحرد ةحرد باذعلا نم مهينديس نيعملا :يرشخمزلا لاق :اليلق اليلق مهذخأن (كرادملا ريسفت)

 ةسلاولمكلا نتوو 81 لسنا هلام ل ااعت هللا جا ردتساو هيف هطسوي يح ةجردف ةجرد هل هلرتتسا اذإ اذك ىل !

 (نيلامكلا ريسفت) .يصاعملا ةعيرذ هللا قزر نولعجيف



 .قاطي ال ديدش 2 ّنِيَم ىديك ّنِإ مهلهمأ مْ ىلْمأَو 2١ َنوُملَعَي ال ٌتيَح َنْم

 َنوُنَقْتُم هكنوطعي امث ٍرَرْغَم نم مُهَف اًرخأ ةلاسرلا غيلبت ىلعَرُمْلَََت لب مأ
 َمُهَف بيغلا هيف يذلا ظوفحملا حوللا يأ ُبّيَقْلآ ُمُهَدنِع ْمُأ ؟كلذل نونمؤي الف

 ٍبِحاَصُك نكت اَلَو ءاشي امه مهيف َكْبَر كحل ٌريصآَف ؟نولوقي ام هنم 2: َنوُبُتكي

 2: ٌمولككَم َّوهَو هبر اعد ئّدا ّذِإ ةتلع سنوي وهو «ةلجعلاو رجضلا يف ٍتوُحآ

 نم َذبُتَل -ِهْبَر نِّم ةمحر ٌةَمْعِب هكردأ ُهكَراَدَت نأ لول .توحلا نطب يف امغ ءولمم

 .مومذم ريغ ذبنف محر هنكل 2: ٌموُمدَم َّوِهَو ءاضفلا ضرألاب ٍءاَرَعلاِب توحلا نطب
 '5””ظ ْداَكَي نإَو .ءايبنألا 72: َنيِحلَّصلا َنِم ءُهَلَعَجف ةوبنلاب 2 هير ةنيدجاف

 مهانيسنأو «ةمعن مه انددج ةيصعم اوددج املك :ليق ؛جارذتسا هنأ نورعشي ال 7 ةهحلا نم يأ :ثيح نم

 هب جردتسي جاردتسا هنأ ملعاف «ةيصعملا ىلع ميقم وهو دبع ىلع معني هللا تيأر اذإ 2 يتلا لاق ءاهركش

 ءازاجم قلطأو ءمهنع باغ ام ملع وه :بيغلا :ليقو ءامكذ سابع نبا لوق اذه :حوللا (نيلامكلا ريسفت) .دبعلا

 (يواضلا ةيشاح) ."نوبتكي مهف' ةنيرقلاو
 ىلع وعدي نأ دارأف «نيقفانملا ءارغإب ثني هللا لوسر باحصأ رف نيح دحأب ةيآلا هذه تلزن :كبر مكحل ربصاف

 اوراصو ؛مهءاهفس هب اورغأف ءافيقث وعدي جرخف ةكم لهأ نم هردص قاض نيح تلزن :ليقو ءاومزهفا نيذلا
 نوكت يناثلا ىلعو ةيندم نوكت لوألا ىلعف :مهيلع وعدي نأ دارأف ؛«فيرشلا همدق اومدأ تح ةراجحلاب هنوبرضي

 يأ ءفوذحم فاضمي بوصنم "ذإ" :ىدان ذإ (حارص) .قلقلا :رحضلا :رجضلا يف (يواصلا ةيشاح) .ةيكم

 اهيلع بضني ال تاوذلا نأ فوذحملا ىلع لديو ؛هئادن تقو يف هتصقك كتصق وأ هلاحك كلاح نكي الو

 (لمجملا ةيشاح) .اهتافصو اهاوحأ ىلع بصني اهنأو ؛يهنلا
 (نيلامكلا ريسفت) ١(. 45 :تافاصل) ٌةيِفَس وهو ءاَرعْلاَ هاند :"تافاصلا" ةيآ فلاخي الف يأ :محر هنكل

 :ياثلاو «نيرسفملل نيلوق دحأ وهو ءاهدعب عبن امنإو ءايبن نكي مل ةعقاولا هذه تقو هنأ ىلع ئبم اذه :ةوبنلاب

 (لمجلا ةيشاح) .هنع عطقنا دق ناك نأ دعب يحولا هيلع در هنأ "هابتجا" ئيعمو ءايبن ناك هنأ

 ."ريبكلا" نم ءاهليلد ماللاو «ةففخم "نإ" :داكي نإو



 اديدش اظن كيل كيلإ نورظني يأ ْنِمِرَصتَأب اهحتفو ءايلا 2 َكَنوَقِلْرُيَ ورد َنيِذَل

 اذسح ثولوفيو :تآرقلا 837 اوقيس اكل فاناكم نب ”كطقسيو كعرصي نأ داكي

 ةظعوم 553 الإ نآرقلا يأ ّوه اَمَو .هب ءاحح يذلا :نآرقلا ببسب ع ُنوُنَجَل هن

 .نونج هببسب ثدحي ال « نحجلاو سنإلا 2 يق

 ةيآ نوسمحح و ناتنثا وأ ىدحإ ةيكم ةقاحلا ةروس

 ميح رلأ ن معلا هللا يسب

 ةرهظملا وأ ءءازجلاو باسحلاو ثعبلا نم ركنأ ام اهيف قحي ىلا ةمايقلا 2: ُةَقآَحل

 2/1711 1 ؤ ] ز ز ز 1 ز ز ز ز9زذزذزكذز+<+ذز|ذزك[زؤزذز ز زك زك ز ز ز ز ز ز ز 6+ 2 ةقاحلا اَم كلذل
 ركذ ال

 مقوادع ةدش نم :كيلإ نورظني (نيلامكلا ريسفت) .اقالزإ هقلزي هقلزأو ءاقلز هقلزي هقلز «ناتغل امهو «عفانل :اهحتفو

 .ئيعرصي نأ داكي ارظن يلإ نالف رظن :لاقي «مالكلا يف لمعتسم اذهو ,كوعرصي نأ ءاضغبلا رظن مهرظنب نوداكي

 (يواضيبلا ريسفت) .نياعلا بيصي امك مهنيعأب كنوبيصي عملا :ليفو «جاجزلا هلاق ؛ئلكأي نأ داكي ارظنو

 نمو (ي واضيبلا ريمسفت) .خإ مهلسحو مهضغب هعاغم دنع ثعبني ته وعرت# ادإ اوناك مه كلذو : رك ذلا | وعم“ امل

 امل يأ هيلع ةلالدلل ؛اف ودم اما وحج لعج افرح اهلعج نمو 0 كتوقل ريادي ةب وصنم اهلعج ةيفرظ نو لعج

 (لمجلا ةيشاح) .مدقتم انه وه :لاق باوجحلا مدقت زوج نمو «كنوقلزي اوداك ركذلا اوعمس

 رهاظلا اوعضوف ءاطوط اميظعتو افأشل اميخفت ؛وه ءيش يأ يأ ؟يه ام ةقاحلا لصألاو :يرشخم زلا لاق :ةقاحلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ليوهتلا ةدايزل ؛رمضملا عضوم

 ءهوحج و ياخ ةقاحل ا نعم ْق اوفلتحاو عةمايقلا يه ةقاحلا نأ ىلع اوعمجأ : رييخلا' ُق عةمايقلا ءاممأ نم يهو :ةقاحجلا

 هنأ :اهيناثو .اهيف بير ال ةيتأ يه ىلا ءيجا ةتباثلا عوقولا ةبجاولا ١ ةعاسلا ةقاحلاف ع. نئاكلا تباثلا وه قحلا نأ :اهدحأ

 .«قدصلا ةبحاولا ةقداصلا يهو رومألا نم قاوحلا تاوذ اه :اهثلات و .ةقيقحلا ىلع فرعت يأ رومألا اهيف قحت ىلا

 (اصخلم) .قاوح اهلك يهف ؛دوجولاو عوقولا ةبجاو رومأ ؛ةمايقلا لاوحأ نم امهريغو باقعلاو باوثلاو
 وذ وأ ؛هسبالي ام مساب ءيشلا ةيمست نم نوكيف «ءازجلا باسحلاو ثعبلا نم ركنأ ام اهيف تبثي يأ :اهيف قحي

 نم «اهيف بير ال ةيتآ يه ىلا ةتباثلا عوقولا ةبجاو اهنأل ؛ةقاح تيم امنإ اهأ يرشخمزلا هركذ ام رهاظلاو «ةقاحلا

 اذه قحأ ال :كلوق نم :ةروكذملا رومألا قئاقحل ةفرغملا يأ :ةرهظملا وأ (نيلامكلا ريسفت) .رسكلاب قخحي قح

 (نيلامكلا ريسفت) .هتقيقح فرعأ ال يأ رمألا



 < قاما ا .فاملعأ َكِنَرْدأ اَمَو "ةقاحلا" ربحت «ربخو ًادتبم امهو ءافأشل ميظعت

 ف اهربخو ةيناثلا "ام"و (ةربخخ اهدعب امو أدتبم ىلوألا "ام"ف .اهفأشل ميظعت ةدايز

 عرقت امهنأل ؛ةمايقلا (2) ِةَعراَقْلاِب ُداَعَو ُدوُمُت َتّبَّذَك ."ىردأ"ل يناثلا لوعفملا لحم

 يف ّدحلل ةزواحملا ةحيصلاب © ةّيِغاّطلاب ركنا هولا اًمأَق .اًهاوهأب بولقلا
 ةفجرلا ر”لئارت كيم

 ةديدش ةيوق 27١ ِةَيِتاَع توصلا ةديدش ٍرَصَرَص حرب أوُكلَمْأَ داع ماو .ةدشلا

 ةَيِدَمْتَو ٍلاَيَ َعَبَس َمْهَلَع رهقلاب اهلسرأ اَهّرْحَس .مقدشو مقوق عم ,داع ىلع

 1016 ا 8 تفز قاطو كج 83 اقا ةاوع ن ةلعاق ةةتاعات لاا فجل ءاعبرألا موي حبص نم اموأ

 ؟يه ام ةقاحلا :هلصأو «لوألا أدتبملل ربخ ةلمجلاو ذربخ هدعب امو أدتبم "ام"ف «,"ةقاحلا"و "ام" ظفل يأ :امهو

 هانعم هيف ماهفتسالا نأ نيعي :ميظعت ةدايز .كملعأ ءيش يأو :كاردأ اهو (يواضيبلا ريسفت) .وه ءيش يأ يأ

 ,"كاردأ ام" يف وهو :ىلوألا "ام"ف (نيلامكلا ريسفت) .هنأشل ميظعتلل ؛ديز ام ديز :لاقي امك افأشل ميخفتلا

 .هريخ "كاردأ"و ءأدتبم "ام"و :"يواضيبلا" فو ."كاردأ" وهو "هدعب امو" :هلوقو

 نأل ؛ضفاخلا طاقسإ ىلع بصن عضوم يف ةلمجلاو ءفاكلا وه لوألا لوعفملاو يأ :خل! اهربخو ةيناثلا "ام"و
 ١5(( :سنوي) #هب مكاردأ الو# :ىلاعت لاق امك «ءابلاب يناثلل و هسفنب لوألل نينثال ىدعتي ةزمه لاب "ىردأ"

 :وحن ءابلاب دحاول ىدعتي «ةزمهلا نودب يناثلا لوعفملا عضوم يف تناك امه ةقلعم ماهفتسالا ةلمج تعقو املف

 (حارص) .ةدشب برضلا :عرقلا :عرقت (لمجلا ةيشاح) .نينثال ىدعتيف ءملع يعم. نوكيو ءاذكب تيرد
 اردصم نوكيف «مهفايغطب اوكلهأف ىئعملا :ليقو «ةداتقو ام5# سابع نبا نع يورم ةحيصلاب ريسفتلا :ةحيصلاب
 ؛ةحيصلا :داصلا حتفب رصلا نم :توصلا ةديدش (نيلامكلا ريسفت) .هدعب ام قباطي الف اذه ىلعو «ةيفاعلاك

 ريغب تحرحف اهفازخ ىلع تتع :ليقو :خل! ةيوق (نيلامكلا ريسفت) .دربلا :رسكلاب رصلا نم ةدراب :ليقو
 (نيلامكلا ريسفت) .دحلا ةزواحجم :وتعلا لصأو ,باسح

 ليك الب تحجرتخف اهنازخس ىلع تتع دارملا نأ :رخآلاو ."ةيتاع" ريسفت يف نيلوق دحأ اذه :داع ىلع ةديدش ةيوق

 مويو داع موي الإ ءلايكمت الإ ءام نم ةرطق الو ؛لايكمت الإ حير نم ةفس هللا لسرأ ام" :ثيدحلا يف امل «نزو الو

 ملف «نازخلا ىلع تتع داع موي حيرلا نإو «ليبس هيلع مهل نكي ملف «نازخلا ىلع ىغط حون موي ءاملا نإف ؛حون

 (يواصلا ةيشاح) ."ليبس اهيلع مه نكي



 ةقاحلا ةروس 55 نورشعلاو هس اتلا ءزججلا

 لعف عباتتب تهبش «تاعباتتم اًموُسَح ءاتشلا زجع يف تناكو .لاوش نم نيقب نامثل

 دوهشو دعاشكا مساح عمج

 ايف مْوقلآا ىرّتف .مسحني ىتح ىرحأ دعب ةّرك ءادلا ىلع ىحلا ةداعإ يف مساحلا
 لَهَف .ةغراف ةطقاس د ٍةَيواَح لع لوصأ ْزاَجعَأ مناك نيكلاه نيحورطم يَ
 َءاَجَو 8 قاب يي ,ةغلابملل ءاتلا وأ .ةردقم "سفن" ةفص هر هيف َةَيَقاب نر 7 رت

 و يع رع يأ «ءابلا ناوكس و تفاقلا حتعب ةءارق فو عا ,هْلَبَق نمو نود

 رك

 تالعفلاب 2: ةَئطاَْلاب طول موق ىرق يهو اهلهأ يأ تَكِفَنْؤُملاَو ةرفاكلا ممألا

 اوماقأ :جيرحج نبا نع ررذتملا نبا جرخأ (ةعمجبا موي امللوأ يورو «ئرخألا ءاسرألا ىلإ :لاوش نم نبيقب نامثل

 .رحبلا يف مهتقلأف حيرلا مهتلمحأف ءاوتام نماثلا مويلا اوسمأ املف ؛حيرلا باذع يف ءايحأ مايأ ةينامثو لايل عبس

 تيم#و «زوجنعلا :مايأ :برعلا اهيمست اهيمست ىلا مايألا يه :بهو لاق .هرخآ يف يأ :ءاعشلا زجع ىف (نيلامكلا ريسفت)

 لوزن نم نماثلا مويلا اهتلتقف اهتعبتف ابرس تلخد داع موق نم ازوجع نأل :ليقو «ءاتشلا زجع يف اهنأل ؛ازوجع
 (نيلامكلا ريسفت) ."ليزنتلا َلاعم" يف اذك ؛باذعلا

 :لصألا يف مسحلاو ؛موسخ تاذ يأ "اهرخس" لوعفم نم لاح وأ "مايأ ةينامثو لايل عبس'ال تعن :اموسح

 "تاعباتتم" :رسفملا لوقف «باذع عباتت قلطم هنم ديرأو هديق نع قلطأ ؛هتدام عطقنت ح ءادلا ىلع يكلا عباتت

 دض مسحلاو ؛عطقني يأ :مسحني ىتح (يواصلا ةيشاح) .قالطإلا مث دبيقتلا هتقالع لسرم زاحم هنأ ىلإ ةراشإ
 :ةيطع نبا نعو «ضرملا يأ ءادلل عطاقلل يكلا عباتتب ةلصأتسملا حيرلا عباتت هيبشتب ةراعتسا انههف «عنملاو عطقلا

 (نيلاهكلا نيسفت) انهلمأ نع رنيتطا تمسح اهأ#' اسوق اةاسويسس

 ,ةطقاس هانعم :ليقو ؛فاوحألا ةيلاخ يأ :ةغراف (قيلامكلا ريسفت) . ضرألا ىلع طوقسلا :ةغل عرصلا : ىعرص

 (نيلامكلا ريسفت) .يعفاشلا دبع زئاج كلذو ؛كارتشالا مومعب المع امهنيب فنصملا عمجو

 ىدحأ مهنم قي م يأ :ال .ةيقاب سفت :هريدقت فاوذحم فوصوم ةفص "ةيقاب" :ىلاعت هلوق يأ :ةردقم سفن ةفص

 (نيلامكلا ريسفت) .راكنإلل ماهفتسالاف
 ريَسفت) .يئاسكلاو :ةرتهتع يبأل ةدح وملا حتفو فاقلا رسكب [هدوتجو. هعابتأ نم. هدنع. نم يىأ] :هلبق "نم"و

 (نيلامكلا ريسفت) .لاحلا ىلع لحما مسا قالظإب زاحجم وه وأ ءفاضملا ريدقت ىلإ ريشي :اهلهأ يأ (نيلامكلا

 مهيونذب اوكفتئا ممألا امي دارملا :ليقو ءومي تعلقنا يأ اهلهأب تكفتتا اهأل ؛اه تيمس :طول موق ىرق يهو

 ههيجوت ىلإ راشأ يه ال «لاعفألا باحصأ عئطاخلا ناك امل ءأطخلا تاذ :تالعفلاب (نيلامكلا ريسفت) .اوكلهف

 - .مةيلامكلا ريسفت] .ةينقار ةنقيفك ةيضلا ىنازانع تاؤوكيافأ زرفهو ا "رفاثو نربالا_ ىف ةبسلل ةغيضلا نأ
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 توراهو ترك

 د اي م املا اَعَلح امل انإ .اهريغ ىلع ةدشلا ف

 ىلا ةنيفسلا مت ةَيِراَجلآ ىف مهالصأ يف متنأ ذإ مكءابآ نعي تلمح نافوطلا نمز

 هذه يأ اَهَلَعَجَتِل .نوقابلا قرغو ءاهيف هعم ناك نمو وه احبو لَ حون اهلمع
 ذأ اهظفحتل آَيوَتَو ةظع ةَركْذَت 25 نيرفاكلا كالهإو نينمؤملا ءاخنإ يهو ةلعفلا

 نيب لست 20 ٌةَدِحَو ُهَحفَت ٍروُّصلا ىف َخِفُن اَذإف .عمست امل ةظفاح 2 ٌةَيِعَو
 2 ةدحاو كد انقذ اَتكُدَف لابو ٌضَرألا تعفر ِتَاِمحَو .ةيناثلا يهو «قئالخلا

 ةدئاز ةّيبا
 أى

0 

 29 ٌةَيِهاَو ٍذِبَمَوَي ىهف ٌءاَمَسلَأ ِتقّشنآَو .ةمايقلا تماق /2) ةَعِقاَوْلا ِتَعَقَو ٍلِبّمْوَيَ

 دوو دعمت 222 ةفوف لعام ةداطت همن ةد ا اًهياَجْرأ َلَع ةكئالملا ينعي ُتََمْلآَو .ةفيعض

 تالعفلاب يأ :"بيطخلا" يفو (نايبلا حور) .فوذحمل ةفص "ةئطاخلا" نأ ىلإ ةراشإ «لاعفألا يأ :تالعفلا -

 نم كلذ ريغو كرشلا عم طارضلاو قفصلاو ةطاوللا نم حيبقلا لعفلا سفن ىلإ اهنم ىطختي يذلا أطخلا تاذ
 .قسفلا عاونأ

 نأب باجأف ؟هب مهيلع ىلاعت هللا نتمي فيكف «ةنيفسلا لمح اوكردي مل نيبطاخملا نإ :لاقي امع باوج :مكؤابآ
 يف مكنوك ىلع مكانلمح داريو ؛هرهاظ ىلع قاب مالكلا نأ :هلضاحو ءمكءابآ يأ فاضملا فذح ىلع مالكلا

 ءيشلا ظفحت نأ :يعولا :اهيعتو (يواصلا ةيشاح) .ثفايو ماحو ماس :حون دالوأ مهو ءاولمح نيذلا مكئابآ بالصأ
 ةصق ظفحتلو يأ ؛"اهلعجنل" ىلع فطع بوصنم :اهظفحتل (نيلامكلا ريسفت) .كريغ ظفحت نأ :ءاعيإلاو ءكسفن يف
 (نيلامكلا ريسفت) .تاعومسملا ظفح اهفأش نم يأ :ةظفاح (بيطخلا ريسفت) .مدقت ام اهريغو ةنيفسلا

 ءءازحلاو باسحلا اهبقعي ىلا يه ةيناثلا نأل ؛ن#َذ سابع نبا نع يور امك ؛حيحصلا وه اذه :ةيناثلا يهو
 (حارصلا) .رسكلا هذلاو ؛ةدحاو ةرسك اترسك :اتقد (يواصلا ةيشاح) .ىلوألا يه :ليقو

 يف «مئاقلا مئاق :كلوقك "ةعقاولا تعقو' :هلوقو .ءتلمحو خفن :امهو نيتفوذحم نيتلمج نع ضوع نيونتلا :كئمويف
 اهيف ظحالي ملف «ةمايقلا ىلع ةبلغلاب املع تراص ةعقاولا نأ هليوأتو «ديفي ىح ليوأت نم دب الف «ةدافإلا مدع

 (لمجلا ةيشاح) .تدجوو تلصخح يأ "ةمايقلا تماق" :هلوقب اذهل راشأ دقو «قاقتشالا ئبعم

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلع نمو ضرألاب اوطيحيف اولزنيل مهل هللا رمأ اورظنيل اهفارطأ يأ :اهئاجرأ ىلع
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 يت رذبَمْوُي نيروكذمل ةكئالملا يأ ماوعشإ ا نس لمحو ءامسلا بناوج

 -- ءايلاو ءاتلاب _ نأ باسعلل وضيف ٍذِبَمْوَي .مهفوفص نم وأ ةكئالملا نم
 0 ةزمحل رثك الل

 2 را حج م. 0 + ع ده

 ةقعصلا يف نوتومي ةكئالملا :ليق نإف .ءاجرألا ىلع نيفقاولا ةكئالملا ىلع دئاع ريمضلاو ؛شرعلا نم لاح :مهقوف

 مهنإ :لاقي فيكف (5/8 :رمزلا) هللا ءاش نم نإ َضْرألا ىف نمو تاوامسلا يف نم َقعّصف# :هلوقل ؛ىلوألا

 لمعلا ةيقانو.. "نإ هللا ءانشن نم الإ" :هلؤقب ىتطسللا ةلمح نم نيققاولا .ءالؤه نأب بيحأ ةءامسلا ءاجرأ ىلع:نوفقي
 .لاعوألا ةروص ىلع كلم ةينامث لمحي :لاق اعوفرم انك سابع نبا نع هححصو مكاحلا جرخأ :ةكئالملا نم

 مهدحأ نرق لصأ نيب ام ةلعولا نورقك مهو ءىلفسلا ضرألا يف مهمادقأو شرعلا دنع مهسوؤر :هنع ةياور فو
 لكل نأ :يورو «ءضرألاو ءامسلا نيب امك مهبكر ىلإ مهفالظأ نيب ام نأ :يورو ءماع ةئام سمح هاهتنم ىلإ

 :ةعبرأ مويلا هلمحي :اعوفرم ديز نبا نع ريرج نبالو ءرسن هجوو روث هجوو دسأ هجوو لحجر هجو مهنم كلم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةينامث ةمايقلا مويو

 الإ مهددع ملعي ال «ةكئالملا نم فوفص ةينامث :ان سابع نبا لاقف «ةينامثلا هذه ف فلتحا :مهفوفص نم وأ

 ةينامث مأ فاللآ ةينامث مأ ةينامثأ ؟مه مك ملعأ :هنشو نيسحلا نعو (كالمأ ةينامث مه :ديز نبا لاقو ؛ىلاعت هللا

 هيف طسبو هوجو نم ىلوأ صاخشأ ةينامث ىلع هلمح نأ ملعاو :"ريبكلا" يف لاقو (بيطخلا ريسفت) .فوفص

 نيزئافلا نمو رانلا نم نيجانلا نم هنأ ملع هنيميب هباتك َيوأ امل هنإف :هب رس امل .بانطالل افوحخ هانكرت مالكلا

 (نايبلا حور) .هلان ام. اوحرفي تح هريغل كلذ رهظي نأ بحأف «ةنجلاب

 ءاوذخ نيلاحلا يف اهاتعمو ءلعف مسا نوكتو ءاحيرض العف نوكت اهنأ كلذو «نالامعتسا اهيفو ءاوذخ يأ :هؤاه

 اهو :ديز اي امهرد ءاه :لوقت ءرصقلاو دملا :ناتغل اهيفف ةميركلا ةيآلا يف ةروكذملا يهو لعف مسا تناك نإف

 فاك اممي لصتتو «ثينأتو ريكذتو عمجو ةينثتو دارفإ نم اهلك لاوحألا يف كلذك نانوكيو «ديز اي امهرد
 «بطاخملا ريمض فاكلا يأ يهو ءاهتقباطم عقاولا بسحب كبطاخم قباطتف ؛ةراشإلا مساب اهاصتا باطخلا

 ءاه :لوقتف باطخلا فاك فرصت ةفرصتم ةزمه باطخلا فاك فلخيو ؛هرخآ ىلإ كءاه كاه نءاه ناه :لوقت

 ةعوفرملا ةزرابلا رئامضلا لاصتال احيرص العف تناك اذإو .ناآرقلا ةغل يهو نواه مؤاه امؤاه ءدنهاي ءاه ءديز اي

 ناديز اي ايئاه ءدنهاي ئاه .ديزاي ءاه :لاقيف ( يطاعي ىطاع لثم نوكت اهنأ :اهادحإ «ءتاغل ثالث اهيف ناك امك

 ,نأه اوؤه اه ىتهأه :لاقيف ؛«"به" لثم نوكت نأ :ةيناثلا ؛تادنه اي نيئاه ؛نوديز اي اوؤاه ؛نادنه اي وأ

 .نأه اوءاه اءاه يئاه أه :لاقيف ءفوخلا نم ارمأ "فخ" لثم نوكت نأ :ةثلاثلا نبه اوبه ابه يبه به :لثم

 ىدعتتف ءاولاعت اهانعم :ليقو ءاوذح يعمم اهنأ روهشملاف ءاهولدم يف فلتخاو «نفخ اوفاخ افاخ فاح فخ لثم

 (لمجلا ةيشاح) .دصقلا اهانعم :ليقو «"ىلإ"ب
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 ّىأ تنقيت دك ىبإ ."اوؤرقا"و ."مؤاه" هيف ع زانت 2 هّيِبتك أوُءَرقا اودح

 اًهُفوُطَُق 29 ٍةَيِلاَع ٍةََج ىف .ةيضرم () ِةَيِضاَر ٍةَّسيِع ىف َوُهَف (2) ةَيِباَسِح ٍقّلُم
 ولك مهلا لاقيف .عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا اهنم لوانتي ةبيرق 720 ٌةَيِناَد اهرامث

 يف ةيضاملا م ةَيِلاَلأ ٍرماّيألا ىف َرُثفَلَسأ آّمب نيفنهتم يأ «لاخ ايِنَه ْأوُبَّرْسَأَو

 جيا ةيبتك تو مل ىتتيَ هيبنتلل ي ٌلوقُيف ِهلاَمِشِب ُهَسَحك وأ َنَم امأَو .ايندلا
 © ةّيِضاَقْلا تناك لحل يل ١ يأ اهتيلي 23 هّيباسح ام ردا ّملَو ةعطاقلا عم 1 ايندلا 5 ا 6-1 ركع ب امنع , مْ 506

 نوق مج ةَييدْطلُس ىَع َكَلَه © ُهَيِلاَم ىََع ىغَأ آم .ثعبأ ال نأب ٍقايحل

 ةلاهوو اي حبت تنال اككطاسو هيلامو هيباسحو هيباتك " "ءاه"و («يبجح و

 هو قا علا هلا اهب او هو هسة م دم هع مو مد عمس م ديمسم مم بسم اصلا فحيضلم اقانئا

 ل ا
 لمعأف :عزانت (لمجلا ةيشاح) .يقاوبلا يف اذكو «ءايلا حتف رهظتل ؛تكسلا ءاه تلحدأف «يباتك :هلصأ :هيباتك

 يباتك مؤاه :هريدقتف :اًوؤرقاو مؤاه (لمجلا ةيشاح) .رخآلا ف رمضأو «نييرصبلا دنع ياثلاو ؛نييفوكلا دنع لوألا

 «برقألا نولمعي مهنأل ؛نييرصبلا دنع "اؤرقا" "هيباتك" ف لماعلاو هيلع يناثلا ةلالدل لوألا فذحف ؛هيباتك اًورقا
 بحتسا لفو «لصولا 5 طقستو فقولا يف تبثت نأ اهقحو :ثكسلل "هيناطلسو هيلام و ةيباسحو هيباتك" ُِق ءاشاو

 اثدحت كلذ لاقو «نيقيلا نظلاب دارملاف يأ :تنقيت (كرادملا ريسفت) .فحصملا يف اهتوبثل اهتابثل اراثيإ فقولا راثيإ

 :ةرهعالا لمعفا هيسانع هللا نأ نقيت هنأ كللذو:ةباسطا عوي حم هقوعع ببي ان. ةنأ لإ ةراشإ ءىاعت هللا ةمعب

 الو نوشيعي مهنأ درو امل اهطخسي الو اهبحاص اب ىضري يأ ؛لوعفم نعم لعاف ةغيص نأ ىلإ كلذب راشأ :ةيضرم

 نوكي نأ لمتحيو :لاح (يواصلا ةيشاح) .ادبأ اسأب نوري الف نومعنيو ءادبأ نوضرمي الو نوحصيو ءادبأ نوتومبي
 متمدق ام ببسب :متفلسأ اب (نيلامكلا ريسفن) .ائينه متئنه يأ ردصم وأ ءائينه ابرشو الكأ يأ ءردصم ةفص

 :امهدحأ «نيريسفت ناطلسلا يف نأ ىلإ كلذب رسفملا راشأ :يتجحو وق .ةيضاملا مايألا يف ةح اصلا لامعألا نم

 يهو :هيباتك "ءاه"و (يواصلا ةيشاح) .سانلا ىلع امب جتحي ناك يلا ةجحلا :يناثلاو ءايندلا يف هل تناك ىلا ةوقلا م

 ةيبارعإ هتكرح تسيل كرحتم لك :"لصفملا" يف لاق .اهتكرحل انوص فقولا دنع ةملكلا رخآ قحلم ةنكاس ءاه

 اعابتا جردلا 32 اهك رت لصألا نأ عم ءءارقلا رك دنع الصوو افقو تكس هَ : وحن ياهاب فقولا هيلع زوجي

 - طقف عابتالاب ال رتاوتملا لقنلاو «هب متوملاو فحاصملا لصأ هنأل ؛امامإ يمس ,نامثع فحصم وهو ؛مامإلا فحصملل
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 دي اوعبجا | ُهولْعَف منهج ةنزخل باطخ ٌهوُدَُح .الصو اهفذح مرج مهسو «لغتلاو
 اَهَعَرَذ ٍةلَسلس ى ريك .ةولطعدأ مه 80 ةقرحا رانلا ملا .لغلا يف هقنع ىلإ

 لو .رانلا هلاخدإ دعب اهيف هولحدأ يأ 2+ ُهوُكلَساَف كلملا عارذب اَءاَرِ َنوُعَبَس
 4 لفل هديفي امك.

 : ميظَعلا هّللاب ٌنِمْؤُي ال ناك ءهنإ .مدقتملا فرظلاب لعفلا قلعت نم ءافلا عنمت

 لإ َدهلْكَأَي ل .اهيف رجش وأ رانلا لهأ ديدص 2: نيلَسِغ َنِم الإ ٌماَعَط اَلَو .هب
 امَو .تاقولخملا نه م 0 امي 2 ةدئاز كاف .ن ورفاكلا 7 نوعطتخلا

 ميرك ٍلوُسَر لوقل نآرقلا يأ هن .قولخم لكب يأ ءاهنم 2 ةنورصتت ان

 2: َنوُنِمْؤُت ام ًاليلق ٍرِعاَش ٍلَوَقِب َوه اَمَو .ىلاعتو هناحبس هللا نع ةلاسر هلاق يأ

 اهفذح نم مهنمو 5 ىبنلا نع ةلوقنم اهليصافتب ةءارقلا نأ قحلا دمتعملا نإف هيلع بقعتم هنإف ءيرشخمزلا هركذ امك -

 (نيلامكلا ريسفن) .لصألا وه امك الصو

 لاقو همك سابع نبا هلاق [ةغلابم نوكي نأ لمتحيو] :كلملا عارذب .اسايقم :اعارذ هلوقو ءاغوط يأ :اهعرذ

 نيبو كاتب ام :عابلاو عءاعاب ل وعبس عردذلا :يلاكبلا ف ورعم نع رذنملا نبالو ويه عارذ يأ ملعأ هللا :نيسحلا

 ءاقبتلا نيب ام ةفاسم نم لاوطظلا هنأ يلع لدي ام : لمح هاور ثيدح ىلعو «ةفوكلاب وه لم وي ناكو ةكم

 (نيلامكلا ريسفت) .ارارم رم امك حيحصلا ىلع :لعفلا قلعت (نيلامكلا ريسفت) .ضرألاو

 قيفوتلا ام :تلق نإف .هلبق فرظلا اهربخو "سيل" مسا هيلع تطعم امو ميمح و :ةرخآلا يف :هويلا هل سيلف

 هاعض ع ِهقرلا ه رجش نا ف: رخخأ عصوم نال :ةيشاغلا) وير 07 نإ رخآ لحم يف هلوق نيبو انه ام نيب

 ذإ ؛ةافانم الل : انلق (5 :ةرقبلا) 8 رانلا لإ "نارا ىف نول َُ امه كلوأ# رخآ عضوم قو( :ناحدلا) هب ميثألا

 نع ويكمل نبا هاور :ديدص (ي واصلا ةيشاح) .عفن كيف ماعط رصحلاب يفنملاو «يتاضإ رصحلاف روض ماعط كلذ عيمج

 (نيلامكلا ريسفت) .مهحورقو مهحورج ةلاسغ هنأل ؛لسغلا نم نيلسغ وهو رك سابع نبا
 دعبلا وه يذلا مركلا ةياغ يف وهف هللا ىلع يأ :ميرك (نيلامكلا ريسفت) .كاحضلا نع رذنملا نبا هاور :رجش وأ

 نآرقلا نإ :لاقي امنع باوج اذهو هللا نع اغيلبت يأ "ةلاسر هلاق" :هلوقو كك دمحم وهو قالخألا ئواسم نع

 امك هل فصو هنأ ال ؛غيلبتلا ليبس ىلع هلوقي هنأ :باوجلاو ؟"”لوسر لوقل هنإ" :لاقي فيكف ءهمالكو هللا لوق
 (لمجلا ةيشاح) .ىللاعت هلل كلذك هنأ
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 ةديزم "ام"و «نيلعفلا يف ءايلاو ءاتلاب ت) َنوُركَذَت ام ٌدليِلَق نِهاك ٍلْوَقب الو
 ريخلا نم دي يببلا هب ىتأ امم اهوركذتو «ةريسي ءايشأب اونمآ مهنأ ئيعملاو .ةدكؤم

 لَو (2) َنيِبلَعْلا تر نّب ٌليِزََت وه لب ءائيش مهنع نغت ملف فافعلاو ةلصلاو
 هَنِم انلنل اًنْدَحأَل هلقن مل ام انع لاق نأب 72: ليواقألا َضَْعَب اَنِمَلَع يبلا يأ َلّوَقَت

 وهو ,بلقلا طاين م: َنيِتَوْل ُهَنِم اْعَطَفَل ّمُك .ةردقلاو ةّوقلاب 20 ٍنيِمَيَلآِب اباقع
 "نم"و "ام" مسا وه ٍدَحَأ َنِم مكنِم اَمَف .هبحاص تام عطقنا اذإ هب لضتم قرع

 ربخ نيعنام 2: َنيزجدَح ُهَنَع "دحأ" نم لاح 'مكنم" و ؛يفنلا ديكأتل ةدئاز
 يأ 2 يببلل "هنخخا" ريمسكاو .عمجلا يع يفنلا قايس يف !| كوع" نأل عمجو "ا

 ْمَلْعَتَل اَنإَو /2) َنيقَكُملْل ٌةَرِكْذَتَل نآرقلا يأ ءُهْنِإَو .باقعلا ثيح نم هنع انل عنام ال

 َلَغ ٌةَرْدَسَل نآرقلا يأ نو .نيقدصمو .نآرفلاب ©) َنيبَذَكُك سائلا اهيأ ركن نأ

 ٌّنَحَل نآرقلا يأ ,ٌدنإو هب نيبذكملا باقعو نيقدصملا .باوث اوأر اذإ © َنيِرِفَكْل

 5200011111 1 1 1ة060اا0ا00 ا ا < نيقَيلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ديدشتلاو «ةفوكلا لهأل فيفختلاب وهو ؛"نوركذت"و "نونمؤت" ف يأ :نيلعفلا يف
 يور اذك «ةيتحتلاو نونلا رسكب :بلقلا طاين (حارص) .ءيش لك نم تاوهشلا كرت :فافعلا :فافعلاو
 .رهظلا يف يذلا لبحلا وه :دهاحجم نعو ؛هبحاص تام عطقنا اذإ هب لصتم قرع وهو ءان5# سابع نبا نع
 وأ 225 يبنلل "هنع" ريمضو «"نيزحاح"ب قلعتم "هنع'"و ؛ةيزاجح "ام"و :خلإ "ام" ربخ (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .لتقلل
 (يواصلا ةيشاح) .هيلع مسقملا ةلمج نم وهف ءمسقلا باوج ىلع فوطعم هدعب امو اذه :خإ هنإو

 ىلإ كلذب راشأ "نيقدصمو" :هلوقو .مهبيذكت ىلع مهيزاحب مهثعب دعب مث مهلهمنف يأ :نيبذكم مكنم نأ
 (يواصلا ةيشاح) .تفطع ام عم واولا فذح ةيآلا يف نأ



 جراعملا ةروس هال ٠ 0 | نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 .هناحبس 2 ٍميِظَعلا َكَِبَر ةدئاز ءابلا مشي هزن حْبَسف .نيقيلا ّقح نيقيلل يأ

 قحلا نيقيلا :ةحخسل يفو

 1 فرسورأر ير ةلكتس جولعلا ةيرس
 ميحرلا "4 هللا مسب

 رضنلا وه 2: ٌعِفاَد هَل ّسيَل نيرفكلل نيرفكلل 5 ِباَذَعِب ع اعد ٌلِياَس 2

 2- لصتم هَل سا .ةيآلا 2 وه اذه ناك نإ دك :لاق ثراحلا نب
 اي لافنألا)

ْ 
 ش يئاسكلل رثك لل

 2 9 ف او يرعإإ هوو وك دو رواسب اشور . فام ةمطممم ةصت مدعاطمو .ظعدم عضوا نإ لنرج قولا

 قح لهأ نم راص هاضتقمعم لمعو هب كسمت نم :ئيعملاو «فوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم 5 كلذب راش :نيقيلل

 ةفاضإ نم «قحلاب دكؤم نيقي وهف ءكشلا لبقي ال يذلا تباثلا رمألا يأ :نيقيلا قح (يواصلا ةيشاح) .نيقيلا
 (بيطنخلا ريسفت) .نيقيلا ملع قوف وهف .فوصوملا ىلإ ةفصلا

 نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا :لاق امل ثراحلا نب رضنلا نإ :2إ لئاس لأس

 عمم "اعد"و ءةيدعتلل هيف ءابلا :باذعب (ريبكلا ريسفتلا) .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءميلأ باذعب انتثا وأ ءامسلا

 (نيلامكلا ريسفت) . لجعتسا" نيمضتب وأ اعدتسا

 لتق رضنلا نإف ؛ردب موي باذع وه ايندلا يف امإ ؛هعوقو ققحتل ؛ةراشإ كلذب ربعو ,عقيس يأ :نيرفاكلل عقاو
 نق قلعتم ةثأ :اهدحأ عةج وأ هيف "نيرفاكلل" :هلوقو .راخلا باذع وص ةرخآلا 2 امإو ءاربص ردب موي

 نوكت نأ :ثلاثلا ,مهلحأل لزان يأ ةلعلل ماللاو "عقاو" ب قلعتي نأ :يناثلا ءمهل اعد يأ ."اعد" ىئبعم انمضم
 . عقاو ب ةقلعتر يميف اله ىلعو ؛نيرفاكلا ىلع أ ةءارق هديؤيو ؛نيرفاكلا ىلع عقاو يأ "ولع نعم ماللا

 نم وأ ”يباذع" نم لاح وأ :رهظأ لوألاو شت اة وأ ”"تتالط ل رخأ تعن :خا هل سيل (لمجلا ةيشاح)

 .رمثذ سابع نبا نع هححصو مكاحلا هجرخأ :ثراحلا نب رضنلا (لمجلا ةيشاح) ."نيرفاكلا" يف ريمضلا

 نإ لومعملاو لماعلا نيب ةضرتعم "عقاو هل سيل" ةلمجو هيلعو هب قلعتم يأ :"عقاو"ب لصتم «قيلامكلا ريسفت)

 (يو ةاضلا ةيشاح) .ةيضا رتعا لل "”نناديع احل ةقص تلعج لإ امأو ا اة تلعج

 ةيشاح) .ةنحلا يف نينمؤملا جراعم دارملا :ليقو ؛دوعصلا ىععمج جورخلا نأ ىلإ كلذب راشأ :ةكئالملا دعاصم

 (يواصلا ةيشاح) .ماع ىلع صاخ فطع هلبق ام ىلع حورلا فطع نأ ىلإ كلذب راشأ :ليئربج (يواصلا



 ج ! نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 موي يف ممب باذعلا عقي يأ بليل ىيتسريإ# ب عانسللا نم هرمأ طبهم ىلإ

 نم هيف ىقلي امل ؛رفاكلا ىلإ ةبسنلاب و َةَتَّس َفَلَأ َنيِسْمَح رٌوُراَدَقِم ناك ةمايقلا

 امك «ايندلا ف اهيلضي ةيوتكم ةالص نم شح هيلع نوكيف نموملا امأو :«دئاذشلا

 عزف ال يأ © ًاليِمَج ارتَص لاتقلاب رمؤي نأ لبق اذهو ٌريصآف .ثيدحللا يف ءاج
 رح :ةحخصسل فو

 .ةلاحم ال اعقاو 2 ” اًبيرق ُهْنَرَتَو .عقاو ريغ هو !كيعت باذغعلا يأ .هنوري | مجم .هكف
 هنودقتعي يأ

 20007 .ةضفلا بئاذك 2 2 لّهملاك عقي يأ فوذحمب قلعتم ْءآَمَسلَا ُنوكَت موي

 ةكئالملاو ناكم يف ىلاعت هللا نأ يضنقي ةيآلا رهاظ نإ :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج وه :هرمأ طبهم ىلإ

 (يواضلا ةيشاح) .ءامسلا وهو ةرمأ طوبه لحم ل يأ ءفاضم فذح ىلع مالكلا نأب باجأف ؟هيلإ نودعصي

 نفلأ نيسفع ةرادقع ناك موي ف ةكئالملا ج رعت ئأ جرختا ' :هلوقب اقلعتم لعجي دقو | 3 باذعلا عقي يأ

 كلذف «ماع ةئام سم ءامسلا ىلإ ءامسلا نمو «ماع ةئام سمح ضرأ لك ظلغ نإف ؛كلملا ريغ هيف دعص ول ةئس

 نيسمخح هرادقم ناك موي كلذف ءماع فلأ نيثالثو ةتس ةريسم شرعلا نيبو ةعباسلا نيبو ؛ماع فلأ رشع ةعبرأ

 (نيلامكلا ريسفت) .انُ سابع نبا نع متاح نق نبا هاور ؛ةنس فلأ

 هرادقم ليوط موي يف عقي يأ "عقاو" ةلص نم وأ «كلملا ريغ هيف دعص ول ايندلا نيس نم يأ :خلإ هرادقم ناك

 ىلع هنأل وأ ناقكلا ىلع.ةتانبفا ةنن ةلاطسا نك 8 7م نانا عود رس كاس حاس فلا نوسمخ

 رهظلا نيب امك الإ نمؤملا ىلع كلذ ردق امو ؛ةنس فلأ نطوم لك ءانطوم نوسمخ- هيف :ليق دقف ءكلذك ةقيقحلا
 ريسفت) .اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع نابح نباو دمحأ هاور :ثيدحلا يف ءاج امك (كرادملا ريسفت) .رصعلاو
 ىلع ربصا :ىعملاو .ءازهتسالا ليبس ىلع لأس هنأل ؛"لئاس لأس" :هلوق ىلع عرفم :خلإ ربصاف (نيلامكلا

 (يراصلا ةيقاحن) للك هل ةيلست وهف ديم رحضت الو «كموق ءاوهعسا
 هيف :خلإ ءامسلا نوكت موي (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا وهو ءهسفن مظعملا ملكتملل نوتلاو ؛هملعن يأ :ةارن

 فوذحمب. قلعتم هنأ :ياثلا «باذعلل "هارن" يف ريمضلا ناك اذإ رهاظ وهو "ابيرق'ب قلعتم هنأ :اهدحأ ءهجوأ

 تيك نوكي ءامسلا نوكت موي يأ ؛هدعب ردقم فوذحمع. قلعتم هنأ :ثلاثلا ,نوكت موي عقي يأ "عقاو" هيلع لدي

 (لمجلا ةيشاح) .ةمايقلا موي ىلع ادئاع ناك اذإ يأ "هارن" يف ريمضلا نم لدب هنأ :عبارلا ءتيكو

 دمحأ جرخأو ؛نسحلا نع يور اذك :ةضفلا بئاذك (يواصلا ةيشاح) ."عقاو" هيلع لاد يأ :فوذحمب قلعتم
 ةياور فو .دومج نع ناليسلا :ةضفلا بئاذك (نيلامكلا ريسفت) .تيزلا يدردك :لهملاك :انتذ سابع نبا نع
 .تيرلا يدرد [(سوماق) .هلفسأ يقب ام] :لهملا



 مهضعب ءامحألا رصبي يأ َمَجبوُرَصَبُي .هلاحب لك لاغتشال ؛هبيرق بيرق 2: اًميِمح
 وعم ول رفاكلا قمتي مرح لآ 7 ةئآ ايف ةلمحلاو :نوملكتي الو نوفراعتيو اضعب

 هتجوز هَتَبِحَصَو /2' هيِنَبب اهحتفو ميملا رسكب َذِيِبَوَي ٍباَذَع نِم ىِدَتفَي نأ
 ضزالا ىف نمو .همضت 2: هيوكت ىتلا اهنم ةلصفل ةهتريشع هيليِصَفَو 29 هيخأَو

 ناد

 يا ام هدوي امل و 033 . دقني" ىلع فطع ءادتفالا كلذ 9 هيح 0 3 افي

 2 وشلل ةَعاَرت .رافكلا ىلع بتهلكت يا 233 اركاب ويد مسا - 'ئَظل رانلا 0 7 . . ٠ ع 1 5 قع ' :

 -و

 مهامه هاهو عاهاهاش عوام هاولاو هك هاو 020 م

 ةيشاح) .براقألا رئاس نامعي «يفنلا قايس يف ناتركن امهأل :نيميمحلا ئعمل ارظن نيريمضلا عمج :مفورصبي

 ؛يئاسكلاو عفانل اهحتفبو رثك لل : ميما دك .بادعلا نم ةهسسشن قيدافي :بادع نم يدتفي (ي واصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هيلإ فاضملا نم عانبلا هباستك اال

 ىلإ ةفاضإلل ؛ءانبلا ىلع يأ "اهحتفب" :هلوقو [.رحلا ءامسألا يف لصألا نأل ] هيلإ باذعلا ةفاضإل :ميملا رسكب

 (بيطخلا ريسفت) .اهرسكب نوقابلاو ويلا تقي يئاسخلاو ع عفان أرق (نايبلا حور) .نكمتم ريغ

 ناك املف «"يف "يبقا ةغضب ةمطافلا" 0 لاق «نيوبأ تسوي سو ولا نأل 0 :ةليصفلا :اهنم هلصفل

 :ةفانلا "نيل عمت 554 نأ لمدتيو 100 م :هلوق دنع 5 مالكلاف ءاقح نئعم, انه ل نأ لمتحي :خإ 31

 «بهللا لصألا يف وه ذإ ؛لوقنم يأ "منهحل مسا" :هلوقو «ناث ربخ "ةعازن"و ؛"نإ" ربخ "ىظل"و ءاهيلع باذعلا

 مهبم ريمض هنإ :ليفو «ةصقلل ريمضلا نإ :ليقو «ةيينأتلاو ةيملعلل ؛فرصلا لونها معتم كلذلو ءاط املع لقنو

 رانلا يأ "نإ" ريع يللا نوحي نأ "ةعازن"و "ىلغل" ف 00 لولا ىلعف «ىرشخم رلا هلاق ىريخلا ةنع محب رثي

 ”ةعازن"و «,بوصنملا ريمضل | نم الدب ىظل نوكت وأ «ةعازن يه يأ رمضم ادن زيجخا وأ نات ربخ "ةعازن" و «ىظل

 اي ّيلإ :لوقت نأب مدهجلا يأ :اوعدت .هعلقو هرقم نم هبذج :ءيشلا عزن :ةعازن (لمجلا ةيشاح) ."نإ" ربح

 .اهتينابز اوعدت يأ :ليقو «قفانم اي يلإ (رفاك



 هللا قح دوي ملو هئاعو يف هكسمأ 2: َنَعَوَأَف لاملا َمَمجَو .َىلإ ىلإ :لوقت نأب نامبإلا نع
 0 ةوزح ملأ هلكت اذإ :هريسفتو ,ةردقم لاح 0 َعوُلَه قلخ َنسَفإل نإ فقل

 .ةيم هللا قل ؟لاملا يأ ريخلا سه تقو م6 اعوبم ريدا هنكم 1ذإو .وشلا سف تقو
 . . 1 : 7 72 01 0 ت0 1 0 7 دويل 0 سا ع يب "تحج 9

 .نوبظاوم» 2) نومياد جمِعالَص ْىنلَع مه َنيذلا .نينمؤملا يأ 5 َنيلَصملا الإ
 . 000 هس ! م 4 2 5 9 1
 ففعتملا ع مورحملاَو لباَسلل .ةاك زلا وه 5 مولعم قح مهاوما ف َنريدلاَو

 5957 و / ال دع 5 505 3 ةادج معاش تت "5 5-0 5

 نم مه َنيِذلاَو .ءارجلا 25 نيّدلا ٍمَوّيِب َنوقّدَصي َنيِذلاَو .مرحيف لاؤسلا نع

 نيِدلاَو .هلوزن 2 ٍنومام ربع مجهز تبادع نإ .دوفئاح 7 نوقفشم مهبر بادع 2 ىو أ دا كم باكا هن مدس عرش "د ناقض مشو اك ولا# د 0

 مك مجنإف ءامإلا نم مجنَميَأ ت تكلم ام 7 مهجوزأ ْىَع 3 ن0 نوظفنح مهجورفل ره
 . 5 رووا تصر ! ع 2 5 -0 سا ن 9 0 رب 0 -

 ةرتياسا 20 نوداعلا ره كيتلواف َكل'ذ َءاَرَو ئغتَبا نمف 22:0 نيمولم ريغ

 20 2 م عم م ا ,دارفإلاب ةءارق يلو نسما مه َنيِلَو .مارحلا ىلإ لالخلا

 عاادي نيو قا مشب عوفتعي وديا عوله"و 2" ةلعا :ىلاعت هلوق نم :ةزناقم لاع

 افصتم سيل هنأل :ةردقم لاح (نايبلا حور) :ووبسلا ةععي رس يأ عوله ةقفان :لاقي «ريخلا سم دنع عنملا ةعرسو

 (ارصتخم يواضلا ةيشاح و لمحجلا ةيشاح) .هتدالو تقو الو هقلح تقو ةروك ذملا تافصلاب

 ةحب امنقيف "اعونم"و "اعوزح"و قع 1 اذكو نتاعك 9ل ةلومعم "اذإ" نأ ىلإ 5 راشأ :رشلا 5 تقو

 هنوك لاح اعوله :ريدقتلاو ءامهيف لماعلا وهو "اعوله" يف ريمضلا نم لاحلا ىلع نابوصنم امُأ :اهدحأ .هجوأ

 رشلا هسم اذإ يأ ةرمضم راص وأ "ناك"ل ناربخ امهنأ :يناثلا هريخلا سم تقو اعونمو ءرشلا سم تقو اعوزج
 (لمجلا ةيشاح) . اعوله ل ناتعن امهفنأ ٠:قفلاخلا (اعونم راض وأ ناك ريخلا ةريسيه اذإو اع ورجع راص و أ ناك

 امإ "اعونم'و "اعوزج" بصنو «هدعب ام اذكو ,"اعوزج"ل ةلومعم "اذإ" نأ ىلإ كلذب راشأ :ريخلا سم تقو
 ناك ريخلا هسم اذإو اغوزح ناك رشلا هسم اذإ يأ «ةفوذحملا "ناك"ل ناربخ وأ "اعوله" ريمض نم نالاح هنأل

 (حارص) .ةفعلا فلكت :ففعتلا :ففعتملا (يواصلا ةيشاح) ."اعوله"ل ناتعن وأ ءاعونم

 (بيطخلا ريسفت) .عمجلا ىلع فلألاب نوقابلاو ءديحوتلا ىلع نونلا دعب فلأ ريغب ريثك نبا أرق :دارفإلاب ةءارق فو



 هاب ؟ نورشعلاو عساتلا ءزججلا

 2: َنوُعَر كلذ يف مهيلع ذوحأملا َمِهِدِهَعَو ايندلاو نيدلا رمأ نم هيلع اونمتئا ام

 .افومتكي الو اموميقي 2: َنوُمبآق دارفإلاب ةءارق فو مِماَدَبَشِب مه َنيِذِلاَو .نوظفاح
 مه

 5-9 1 5-90 ١ 5 00 1 ,.ِ 3 , 8-5 0 3 : ا[

 ٍتْنَج ىف َكبتَلْوأ .اًهاقوأ يف اهئادأل 72: َنوُظِفاَمُعت مهمتالص ىلع مه نيِذلاَو
 ِع 2 يارا خه 2 نسو 4 شع نص ا 2 د «. . اهفاجيصولا

 يميدم يأ «لاح 2: نيعطهم كوحمن َكلَبِق اورفك تريلا ٍلامف 2: نومركم
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 يهو ؛ىلاعت يرابلا ةهج نم ناك ءاوس ناسنإلا هيلع نمتؤي ام سنجل مسا ةنامألا نأ ىلإ ةراشإ :هيلع اونمتنا اه
 :ةنامألا ::كلد دينحلا لاق .اهوحنو عئادولا يهو .قلخلا ةهج نم وأ .ماكحألاو عئارشلا يه ىلا نيدلا تانامأ
 هحالصإو هظفحب ءيشلا ىلع مايقلا ةياعرلاو «ديح وتلا ىلع هللا عم ب ةلا ظفح :دهعلا ه ؛ح راوجلا ىلع ةلظفاحملا

 دنع روجفلاو «ةدهاعملا دنع ردغلاو ؛ثيدحتلا دنع بذكلاو «نامتثالا دنع ةنايخلا 5 هللا لوسر لعج دقو

 مدعو هظفح بجاولاف ؛«قولحملا نم وأ هللا نم امإ دهعلاف ءايندلاو نيدلا رمأ نم ةيلع ا ونمتثا أاميق يأ 'كلذ 8

 ةيكحو "نوظفاخي" :انه هلوقو "نومئاد" :قبس اميف هلوق نين قرفلل كلدب' راشأ :اهئاذألا (عواضلا ةيشاحالا .هعييضت

 مده دقف اهمده نمو «نيدلا ماقأ دقف اهماقأ نم «نيدلا دامع األ ؛اهريغ نم مظعأ اغفأ ىلإ ةراشإ ةالصلا ركذ راركت

 لعفلا يلع رورخللاو راججا مدلعت و هيلع ةلمجلا| عانب و ريمضلا متلقت نيهو «ىفخن ل تاغلابم تالصلا هذه قو «نيدلا

 (لمجلا ةيشاح) .يددجتلا رارمتسالل ةديفم ةيلعف اهضعب و تابثلاو ماودلل ةديفم ةيعما ةلمحلا ضعب لعجو

 دارملا نأ وهو "نوظفاحي" :انه هلوقو "نومئاد" :قبس اميف هلوق نيب قرفلا ىلإ هب راشأ :اههاقوأ يف اهئادأل

 اهناكرأو اهتاقوأ تاعارمج امي اوتأي نأ اهيلع مهتظفاحبو .تاقوألا نم تقو يف اهوكرتي ال نأ اهيلع مهماودب

 .قرطلا نم. نوكي ام ةياغ يف اه: مايقلاو
 كليلا مهرظن لع مهلمحو مه 52 ءيش يأف يأ فريح "اورفك نيذلا"و انكم "ام" :اورفك نيدلا لامف

 « لامشلا نع'و "نيميلا نع' اذكو "نيزع' اذكو "كلبق" اذكو «لوصوملا نم لاح "نيعطهم"و «قرفتلاو
 ؛"نيزع"ل ريسفت "تاعامج يأ" :هلوقو «ءلوصوملا نه يأ "اضيأ لاح" :هلوقو .لوضوملا نم لاوخأ ةعبرألاف
 لاوععو "لإ نولوقي" :هلوقو :انكنأ حيحص وهو 0 0 قلعتم " تقيلا نزع" نأ ىلإ 575 رفبشاي "ا :هلوقو

 (لمجلا ةيشاح) .هلوزن ببسل نايب وهف هدعب ام ىلع
 "نيعطهم'" :هلوقو هريغو ”كرادملا" نم د اه فحصل اعابتا ةلوصفم 1-53 ةراحلا مالا :اورفك نيذلا

 . ا نا هم لك 1

 نايبلا حور) . نيزع :هلوقو نيعرسم



 1 د. نال. 1 ت10: /-1 >-- --- 2-7 0915151517777#. ٠
 نثل :نينمؤملاب ءازهتسا نولوقي ءاقلح اقلح تاعامج يأ ءاضيأ لاح 25 نيزع كنم

 بد كابا © ا عاف صد و رك“ ع ف 2ع 1 5 ظ 5
 لخدي نا ممم يرنا لك عمطيا :ىلاعت لاق .مهلبق اهنلحدنل ةنحلا ءالؤه لخد

 تت 9 ِ د 0 5

 7 هدا د سا ] 2 3 ا يي
 انإ بكاوكلا رئاسو رمقلاو سمشلل ِبرَحَملاَو ٍقرَشَملا ٍبَرب مسقأ ةدئاز ال آلف

 جد سورع يك عر يقوس نكو 3 موو نألا فله عي د سب دذت
 َنيِقوُبَسَمِب نحل اَمَو منُِم اريح مهلدب يأن َلّدَبن نأ ْىلَع 22) َنوُرِدقل

 تَح مهايند يف ْاوُبَعلَيَو مهلطاب يف أوضوخم مهكرتا ٌمهَرَذَف .كلذ نع نيزحاعب

 ِثاَدَجَألا َنِم َنوُجَرحم َمْوَي .باذعلا هيف 20 َنوُدَعوُي ىذلا َمْهَمَوَي اوقلي أوقلي

 هم 5 كك قمم ق3 2 155 مهد 2 مو نوم ة هن دهب د نوي رفا لإ عادني نويقلا

 "نيميلا نع"و «ةلحادتم الاح نوكتف "نيعطهم" ف ريمضلا نم لاح :ليقو ."اورفك نيذلا" نم لاح :نيزع

 نيتاه نع نيعرسم يأ "نيعطهم"ب قلعتي نأو هءاقبلا وبأ هلاق ,نيقرفتم ئعم. هنأل ؛"نيرع"ب قلعتي نأ زوجي

 :ةزعلاو «ةزع عمج "نيزع"و «ءاقبلا وبأ هلاق «نيميلا نع نينئاك يأ «لاح هنأ ىلع فوذحمب قلعتي نأو «نيتهجلا

 نم نوقولخم مهفإ :ةيآلا هذه نم دوصقملا ئععملاو ,غضم نم مث قلع نم مث :فطن نم (لمجلا ةيشاح) .ةعامجلا

 ةيكلملا قالخألاب قلخختي ملو ةعاطلاو نامبإلاب لمكتسي مل نمف ءاهراذقتسال ؛سدقلا ملاع بسانت ال يهو «ةفطن

 (يواصلا ةيشاح) .اهطوحدل دعتسي م

 ايندلا يف اشطب دشأ نونوكيف مهفاصوأ لوحن وأ ءمهريغ اقلخ قلخن نأب يأ :مهنم اريخ لدبن نأ ىلع

 عامس يف دحاو بلق ىلع كدنع اوتوكيف «ءاهابعو امهديقو امقح رقكأ وأ ردق ىلع اذالوأو. "الاومأ رقكأو

 دقو «ءكبضغي ام لك و «قيفصتلاو ءازهتسالا نم ءالؤه لعف لدب ءكتاضرم يف يعسلاو كميظعتو كلوق
 مهدالبو نيرابحلا لاومأ مهاطعأف «نيعباتلاو راصنألاو نيرحاهملاب فاصوألا نم ركذ ام ىلاعتو هناحبس لعف

 نأل وأ .مهنم مهو قلخلا لك موي هنأل ؛ةفاضإلاو :مهموي (يواصلا ةيشاح) .ةرخآلاو ايندلا كولم اوراصو

 ءويو نيرفاكلل موي :ناموي هنأكف «باوثلا ةهج نم نينمؤملا مويو «باذعلا ثيح نم رافكلا موي ةمايقلا موي
 (نايبلا حور) .نينمؤملل
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 هلو كل تا/> نورشعلاو يورك ف

 نضفححو 2 ١ رثك لل داصلا ن

 ارثاك ىذلا وبلا كلذ كلَ مهاشغت ٌرُهَقَمَرَت ْمُهُرَصَتَأ هليل نيس «نوعرس

 .ةمايقلا موي هانعمو «ربخلا هدعب امو أدتبم "كلذ" 2: َنوُدَعوُي
 ةيا نورشعو عست وأ نامت ةيكم لماع حول ةروس

 م : 1
 خا ص 2 1س هن 2 , 3

 اع نإ ةقّيتاي نأ لثق نع َكَمَوَف راذنإب يأ ردنا نأ َدوَيَوَف نإ اخون اَنِلَسَوَأ انا

 3# ع

 ”" 3 ربا هام

 2: نيبُم ٌُريِذَت ركل نإ ٍمْوَقَي لاق .ةرخآلاو ايندلا ف ملؤم 20 رميلا ُباَذَع اونمؤي مم

 (سوماقلا) .ىلاعت هللا نود نم دبع ام لك و ءاملع لعج ام لك .نيتمضب :بصتن ىلإ

 نارمع وبأو «نيتهضب ضفخحو رفاع نباو (ناكيشإلاو حتتفلاب "بّصن" ىلع ةماعلاو ؛ربخلاب قلعتم :بصن ىلإ

 عرسي يذلا بوصنم ا ملعلا نعم درفم مسأ لوألا 32 نوح ةمضب هداتقو نسحلاو «نيتحتفب دهاخمو نوجا

 :ةيناثلا امأو .هتالفنا ةفاخم ؛اهيف ديصلا عوقو دنع اهيلإ عرسي دئاصلا ةكبش وه :ورمع وبأ لاقو ؛هوحن صحشلا

 يف بتكك باصن عمج هنأ :يناثلا «ةدابعلل بوصنملا منصلا نيعمب درفم مسا هنأ :اهدحأ ؛هحوأ ةثالث لمتحتف

 :«تايصنأ :عمججا عمج و عنيسحلا 1 لوق اذهو 100 2 فهفسو « نهر 8 وهلا بصل ابن“ هنأ *:ثلاغلا بناتك

 عل وعربسي يأ "نوضفدي"و عةيناثلا نم 82 :ةعبارلاو :ءضبفقلاك ب وصنم يأ ل وعفم وعم لعفف *ةغلاغلا امأو

 (لمجلا ةيشاح) .ةبراقتم يهو «نوقلطني :ليقو «نوقبتسي :لبقو
 ىلإ نوعراسي اوناك «لاوط ةراجح وأ منص ا : يق ان سابع نبا نع ريرح». نيا هاور اذك | ةيار وأ ملعك

 (نيلامكلا ريسفت) .بصنلا ىلع حبذ ام :هلوق هديؤيو ءاقدابع

 نونلا مضب وهف "مدو دي"لك اظابتعا امإ ءايلا تفذح :ئامث لك ىلع هلصأو ءاهمضو .كونلا رسكب :َنا

 (يواصلا ةيشاحا .ة ةفوذحل ا ءايلا ىلع بارعالاو نونلا ر 5 وهف "”ضاق'اك ةيفيرصت ةلعل وأ ١ اهيدع بارعألاو

 | و .: 5 0 . ص ! مال ١ 3 : 1 رع
 هل انلق نأ ةأتلساوأ :ايعملاو (ع راضملا لعفلل بضأت ىبلط يردصم نق رع نأ" .نأ ىلإ هب راش : راذنإب يأ

 (يحركلا ريسفت) .لوقلا ئيعم هيف لاسرإلا نأل ؛ةيريسفت اهوك حصيو «راذنإلاب رمألاب هانلسرأ يراذنإ
 2 كلذب:و انف ةدمصتل ب رهظم هناك ةح وص و ةدذش 5 راض ةنأ ثتيخ ةةسقل ُّق سي يره يأ:راذنالا نب
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 2 - 4 2 0 50 131 | 7 7 1 م ونص روم هد وو وح صاغ ىلع ع 3

 :بوُتذ نم ركل َرِفْغَي 229 نوعيِطَأَو ُهوقَتاَو هللا أاودبعا محل لوقأ نأب يأ نأ
 دابعلا قوقح جارخال ؛ةيضيعبت وأ «هلبق ام هب رفغي مالسإلا نإف ؛ةدئاز "نم"

 هبا 1 و د رق 1ع هن مخ اكو نعام وقل و م

 يعن نع 7 0 وي د : رو و و 3 3 2 باب حس محار 2
 َتَوَعَد نإ ٌبَر لاق .معنمال كلذ 25 تروملعت ّمتبك ول رْخْوَي ال َءاَج اذإ
 0000 4 - معا ف 5" 8 خد ض 1 3 1 5 نووي 2 يك شقر ري 0

 نع 220 ارارف الإ ىٍءاعد ٌمهدزي ملف .الصتم امئاذ يأ 209 اراهنو اليل ىبّوق

 اوعمسي الثل َجِياَذاَء ىف مهَعِبَصأ ْاَوَلَعَج مهل َرِفْغَتِل َْمِهَتَوَعَد املك ىنِإَو .ناميإلا

 0 2358 2 م ينورظني الئثل ؛اب مهسوؤر اوطغ َمُباَيُث اَوَشْعَتَساَو يمالك
 هنم دارملا يعمل نايب ١ ا

 (يحركلا ريسفت) .ةقباسلا اهتخأك ةيردصم اًفوك حصيو« ةيريسفت "نأ" نأ ىلإ هب راشأ :مكل لوقأ نأب يأ

 ف كلذو ,"كرادملا" يف اذك «ءصاصقلاك مالسإلا دعب هب ذخاؤي قلخلا نيبو هنيب نوكي ام نإف :ةيضيعبت وأ

 :ليقو ؛ةمذلا لهأ نم اونوكي مل حون موق نأل ؛لوألا وه هجولاف ءاضيأ امب ةذخاؤم الف يبرحلا يف امأ «يمذلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لمأت ءمههونذ ضعب كلذو «نامبإلا تقو ىلإ مكبونذ نم مكل فلس ام مكل رفغي

 لجأ ىلإ مكرخؤيو" :ىلاعت هلوق نيب يأ «رهاظلا بسحب ئشانلا ضقانتلا مهوت عفد ىلإ كلذب راشأ :اونمؤت مل نإ
 .ربدتف ؛حراشلا ريرقت نم رهاظ هعفدو ؛"رحؤي ال ءاج اذإ هللا لجأ نإ" هلوق نيبو "ىمسم

 هعفد رهاظلا بسحب اعفادت "رؤي ال هللا لجأ نإ" نيبو "لجأ ىلإ مكرخؤيو" :هلوق نيب ناك امل :اونمؤت مل نإ
 باذعلا لجأ ريخأت مدع زيخخ ألا مدعبو «توملا لجأ ىلإ ناميإلا ريدقت ىلع باذع الب مهريخأت ريخأتلاب دارملا نب

 مربم ريغ بيرق «نالجأ لحألا نأ مهضعب مالك هيلإ ريشي ام عمجلا هحو يف رهاظلاو «نامبإلا مدع ريدقت ىلع

 لجأ نإف ؛باذعلا نم اوملست توملا لبق اونمآ :نيعملاو ؛ىمسملا لجألا وه دوهعملاو ؛ةيدهع هيف ةفاضإلا "هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .نامبإلا مكنكمي الو ءرخؤي ال ءاج اذإ توملا
 ريخأتلاو ةرفغملا بترت ىلإ كلذ يف ةراشإلاو ءردقم "ول" باوجو «فوذحم ملعلا لوعفم نأ عي :متنمال كلذ

 متنك ول يأ ؛مزاللا ةلزنم لعفلا لزني دقو :هروضح دنع لحألا ةجاح مدع ىلإ وأ «ةعاطلا ىلع توملا لحأ ىلإ

 (نيلامكلا ريسفت) .ماودلا نع ةيانك مالكلا كلذ لثم نأل :امئاد (نيلامكلا ريسفت) .كلذ متملعل ملعلا لهأ نم

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقيقحلا يف رارفلل اببس ءاعدلا نكي مل نإو «هدنع هلوصحلا ؛ءاعدلا ىلإ كلذ بسن :نامإلا نع ارارف الإ
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 مِجيَوَعَد قإ] ممل 8 را كل نامبإلا نع وربك عدل مهرفك ىلع أوَرَص

 مالكلا ف تنيرلاو قوبص ف تسّلَعأ بِ 4 .نوص ءالعإب َِ 03 9

 َءاَمَسلا لسري ١ اًدافَخ رك هنا كل ريثملا نيف كر أوُرِفْغَتَسا تلقف 559 اًراَرَسِإ

 لَعَجو َنيِيَبَو لومأب رمْدِدَمُيَو .يرنلا ريثك 2: اًَراَرَدّم ركِيَلَع هوغنُم دق اوناكو رطملا

 نس 3 َراَقَو هل َنوُجَرَت اَل كل ام .ةيراح مت (ربجأ كَل لَعَجو نيتاسب ٍتَّتَج ريل

 3 8 ا

 دارملا لب ءبلطلل سيل نيسلا نأ عي :اوربكت .ءيشلا ىلع ماودلاو ةماقإلا :رارصإلا :"حارصلا" يف :اورصأو

 لاح وأ ءاراهج ءاعد يأ فوذحم ردصم تعن امإ :خلإ اراهج (نيلامكلا ريسفت) .ربكلا ف ةغلابلا وهو همزال هنم
 مي واصلا ةيشاح نم ارضتإ ."لدغ.ديز" دح ىلع

 نسف كلا رفغتسا لزق هر ناقطسالاب:دارلا سيلف «ىوققو هي اوسؤت نأب مكيوتذ رغ اوبلطا: يأ :مككبر اورفغتسا
 :هلوق :"كرادملا" يف لاقو (يواضلا ةيشاح) .اجرخم قيض لك نيبو ءاجرف مه لك نم هل هللا لعج رافغسالا مزال

 ناك نإو ءرفكلا نم وهف ارفاك رفغتسملا ناك نإف ؛ةرفغملا بلط رافغتسالا نأل ؛كرشلا نم يأ "مكبر اورفغتسا'
 :ثالليسلا وهو روردلا نم ةغلابم ةَعيِص هنأ لإ ريقي [رطملا تاليس] :رورشلا ريثك .بروتذلا نم وهف انفؤه ايضاغ

 (نيلامكلا ريسفت) .ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي ةغلابملا نازوأ رئاسو ةغيصلا هذهو «هناليسل ؛نبلل ردلا هنمو

 ."اورفغتسا" وهو رمألا باوج يف تعقو اهنأل ؛موزحمب لعجيو ددميو لسري يأ :لعجيو

 يأ "اراقو" :هلوقو ءفاكلا نم ةيلاح ةلمج "نوجرت ال" :هلوقو ؟مكل تبث ءيش يأ يأ ربخو أدتبم :مكل ام
 هللا ريقوت يأ هلل اراقو نولمأت يأ :لاق ثيح هعينص هيضتقي امك "نوجرت"ل هب لوعفم وهو مكل هللا نم اريقوت
 ؛'مكايإ" :هلوقب هردق فوذحم هلوعفم نأو «ريقوتلا ئيعمت راقولا نأو ءلمألا نيعمب ءاجرلا نأ ىلإ راشأف ؛مكايإ

 اورقوت نأ نوجرت ال مككل ام :اوعمس امل مهأكف «ىلاعت هللا وهو ريقوتلا لعاف نييبت يأ «نييبتلل هللا يف ماللاو
 نعم. ماللا نأ ىلإ عملا اذه عجريو هلا ليقف ؟انرقوي يذلا نم يأ ؟ريقوتلا نمل :اولاق «لوعفملل ءانبلاب اومظعتو

 "نم" ىعم. نوكتو ."نوجرت"ب ماللا قلعتي نأ عملا اذه ىلع حصيو هللا نم انئاك مكل اراقو يأ "نم"
 هكلس ام وه عملا اذهو ؛هدنع نيرقؤم اوريصتف هب اونمؤت نأب مكل اريقوت هللا نم نولمأت ال مكل ام :ىيععملاو
 .هلوعفم "وكل" نأو «ىلاعت هللا ةمظع نيعمب راقولا نأ :هلصحم رخآ ئيعم -يواضيبلا يأ ركذو ءالوأ يواضيبلا

 (لمحلا ةيشاحن) .ىلاعت هللا ةمظع نودقتعت ال مكل ام يأ

 بيستي هنأل ؛ةمظعلا نيعم انهه وهو ءملخلاو نوكيسلا :لصألا يف راقولاو .داقتعالا ئعمم :اجرلا :كوجرت ال

 (نايبلا حور) .بلغألا ف امهنع



 ! - تظل
 وهو روط عمج © اَراَوَطَأ َرْكَفَلَح َدَقَو .اونمؤت نأب مكايإ هلل اراقو نولمأت يأ

 بحوي هقلخ يف رظنلاو .ناسنإلا قلخ مامت ىلإ ةقلع ًاروطو ةفطن ًارْوَطَف «لاحلا

 اهضعب () اَقاّبِط ٍتوْنَمَس َعْبَس ُهّللا َقَلَح فيك اورظنت ْاوَرَت ْرَلَأ .هقلاخب نامبإلا
 َلَعَجَو اًروُت ايندلا ءامسلاب قداصلا نهعومجم يف يأ َنيِف َرَمَقْلا َلَعَجَو .ضعب قوف

 ٌيَدَبنأ ُهَللاَو 1 رون نم ىوقأ وهو ءائيضم احابصم (©) اًجاَرِس َسْمَّسلَ
 نيروبقم ايف :مُديِعُي َّمُث (2) اَناَبَن اهنم مدآ مكابأ قلخ ذإ ضَرألا َنِّي مكقلح

 .ةطوسبم (2) اًطاَس أ ركل َلَعَج ُهَلآَو (2) اَجاَرْخِإ ثعبلل َمَكُجِرْكَو
 اوثنلاو ىوَصَع 3 ِتَر حوت َلاَق .ةعساو /2) اَجاَجِف اقرط ٌدلْبُس اَببِم أوُكْلَسَت
 5558 مهيلع معنملا ءاسؤرلا مهو َدوُدَلَوَو مُهَلاَم ُهَدْرَي ل نم ءارقفلاو ةلفسلا يأ

 .لاح ىلإ لاح نم نيلقتنم يأ قتشمب ةلوؤم لاح "اراوطأ"و ؛"نوحرت" لعاف نم ةيلاح ةلمدلا :مكقلخ دقو
 ايندلا ءامس يف رمقلا نأ ملعاو .هيلع لوألا ةلالدل ؛ياثلا نم فذحف نهيف يأ :سمشلا لعجو (يواصلا ةيشاح)

 فيصلا قو ةعبارلا يف ءاتشلا يف :ليقو «ةسمانخلا يف :ليقو .ةعبارلا ءامسلا يف :ليقف ءسمشلا يف فلتخاو اقافتا

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا يلي ام امهافقو ءامسلا ىلي امث امههجوو «ةعباسلا يف

 ةلالد "متبن" ىلع تابنلاو «ةينمضت ةلالد تابنإلا ىلع "مكتبنأ" ةلالدل ؛رصتخاف اتابن متبنف ءاتابن مكتبنا يأ :اتابن

 .مكتوم دنع نفدلاب ضرألا يف يأ :اهيف (نيلامكلا ريسفت) .ةيمازتلا
 ىري ةميظعلا ةركلا نأل ؛ةيورك ريغ ضرألا نأ ىلع ةلالد هيف سيل [اهيلع نم بعتتف ةمسق ال يأ] :ةطوسبم
 (نيلامكلا ريسفت) .ةعيرشلا يف مزال رمأب سيل اهيفنو ةيوركلا تابثإو ءاطوسبم احطس هيلي ام اهيلع نم لك
 وأ لدب وهف ةعساولا قرطلل امسا ناك نإف ؛"البس"ل تعن وهف ةهبشم ةفص جاجفلا نأ ىلإ ةراشإ :ةعساو

 (نيلامكلا ريسفت) .عمجلا هب فصوي ثنوملا درفملا نأل ؛"ةعساو" :لقي ملو «نايب فطع
 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع هئاعدل ةمدقم اذهو ءمهيلع ةليوط ةدم هربصو ءمفاميإ نم هسأي دعب يأ :حون لاق

 تراصو ؛مهدالوأو مهزعو مهلاومأ مترطبأ نيذلا مهئاسؤر عابتا ىلع اورمتسا يأ :"دوعسلا يبأ" فو :اوعبتاو
 .ةرخآلا يف مهتاراسحخ ةدايزل اببس دالوألاو لاومألا كلت



 اقر و1 ب اي او اكالولا
 "دلو" عمج :ليق لوألاو ءامهحتفبو ماللا نوكسو ريع م طب "دلؤ"و ,كلذب
 راسك لإ "لطن"و "لشتا# داسع ليقو ؛"بظخنأو ”بطشلا_# انيهحتفب

 اوبذك نأب 75 اهيظع 2 اتا 7 ءاس ٌورلا يأ اوحُمَو اوفو انايغط

 واولا حتفب 3 0 9 هداج نوَذَك هي ةلفسلل الاقو ..ةعبلا هو, ةوقآو اهون
 وة ىلع مص

 كا 2.2 قاع 5 1 ل ري ء 2 5

 عفان
 هةاوفاف و هءعاقوةو هاه ه هقا»# همم عم همها م عاف هيو و هه ةءفوفقعف هععف ناقل قع ه2 5 ايلشأ

 .ةيوايندلا ةسايرلا نع ةيانك «دلولاو لاملا ةدايزو دلولاو لاملا نم روكذملاب يأ :كلذب

 ماللا ناكسإو ةيناثلا واولا مضب , كوقابلاو ءماللاو نيواولا حتفب مصاعو رهاع ن :ريآ و عفان أرق واولا يشل "دل ٠“ و

 كاب لأ بليل نوكسو ءاخلا مضب بشخحتك يأ "ييفاوعاو سوقا" :هلوقو (بيطخلا ريسفت)

 نوكي نأ زوجيو .دلولا 2 ةغل مضلاب دلولا نأ ملعاو 7 ل قو «درفملل وهو "هانعمج ليقو" :هلوقو «نيشلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .يلعو ةزمحو ريثك نباو ورمع يبأل :واولا مضب .اعمجو ادحاو نوكي نأ زوجي انههو ءاعمج
 (نيلامكلا ريسفت) .عمجو دحاو حتفلاو رسكلاو مضلابو ةكرحم دلولا :"سوماقلا" يف لاق :دلو عضج

 نع امهارعأ :ارسنو فرعي (نيلامكلا ريسفت) .ربك نم وهو اففخم ءرابك نم غلبأ وه :يرشخمزلا لاق :اميظع

 وه :دو :"”كراذملا" يف و «(يبلش) .عومججا نود درف لك ىلإ دصقلا نأ ملعو «ةياف ديكأتلا غلب ذإ ؛يفنلا فرح

 ةروص ىلع وه :قوعيو .دسأ ةروص ىلع وه :ثوغيو «ةأرما ةروص ىلع وه :عاوسو ءلحر ةروصب منص

 بريك ادو ناكو ضاع مدآ ءانبأل تناك ةسمخلا ءامألا ةده :ةياور 5 ع رسسن هروص ىلع وه : رمسل ف («س رف

 تامف ادابع اوناكو ( ريسل ف قف عنهن ب ت اوعي و عاوسو 3و .نيفغب سم مدال ناك ةثأ :ريبرزلا نب ةورعغ لاق نيك

 ف هروصف «لعفا :اولاق هومتركذ ةيلإ متر ظن اذإ «هلثم مكل رووصأ انأ :ناطيشلا لاَقف هيلع |ونزحف ممم لحر

 سانلا تك م «نامزلا مداقت املف مهروص و مهلك | وتام يح هر وصف رخآ تام 3 «صاصرو رفص نس دكا

 اهأ نورت الأ ءمكءابآ ةغآو مكتهلا :لاق ؟دبعن امو :اولاق ءائيش نودبعت ال مكل ام :ناطيشلا مهل لاقف هللا ةدابغ

 (ي واصلا ةيشاح) + ل رذتال" : ولاقف محلع اجاون هللا ثعب يح هللا لود نم اهودبعف مك الصم 5

 . يوصع مهفإ بر حون لاق" :هلوق ىلع فوطعم وهف ءاولضأ دق :لاقو يأ ءردقم لوقل لومعم :اولضأ دقو

 لمحللا يف بسائتلا طرتشي الو «ةرمضم لاقي ؛ةيكحم اهأل ؛"اولضأ دق" ىلع فطع "درت الو" :خيشلا لاقو

 (لمجلا ةي ةيشاح) .هط رتشا نمل افالخ سكعلابو «بلط ىلع ربخ فطعي لب «ةفطاعتملا

8 
 روزا



 حون ةروس 0 هم نورشعلاو عساتلا عزجلا

 ,"اولضأ دق" ىلع فطع 72: ُداَلَص لإ َنيِاَظل درت لَو اقدابعب مهورمأ نأب

 ةلص "ام" امي ماع ْدَق نم لإ َكِْوَق نم َنِمْؤُي نأ ُهنأ» هيلإ يحوأ امل مهيلع اعد
 امي اوبقوع اًَزاَ اوُلْحَدَأَ نافوطلاب أوُقرغأ مهاياطحخ :ةءارق يىفو ءزمحلاب ٍمَِكيِطَخ

 نوعنمي 2: اًراَصنأ هلآ ريغ يأ نوُد نِّم ممل أوُدَن َرَلَف ءاملا تحت قارغإلا بقع

 يأ و اَراّيَد نيرفكلا َنِم ٠ ٍضرألا ىلع: نمت هل تنل حوت لاقَو .باذعلا مهنع

 ارجاف لإ أودي لَو قدا ًاوليعُي ٍهْرَّذَت نإ َكْنِإ .ادجل ئعملاو ءراذ لزان

 ىل ٌرِفَغأ ِتَد .هيلإ ءاحيإلا نم مّدقت امل كلذ لاق ءرفكيو رجفي نم م25 اًرافحت

 01 فدحسم وأ ىلرقم توبي لكذ نملو نيتمؤع اناكو ّيَدِلولَو

 ا ١

١1 

 نللضأ نإ" :هلوقك مانصألل لعجي دقو «لتاقم هلاق امك ءءاسؤرلل "اولضأ" يف ريمضلا نأ ىلإ ريشي :مهورمأ نأب

 (نيلامكلا ريسفت) ."سانلا نم اريثك
 مهفإ بر - حون لاق يأ - لاق :تحت لخاد "نوصع مهنإ بر" ىلع فطع وهو :"اولضأ دق" ىلع فطع
 ىلع ءاشنإلا فطع سيلف «يكحملا نم ال ةياكحلا نم واولاف «خلإ نيملظلا دزت الو اولضأ دق مهإو ينوضع
 دزت الو مهب ذخف يأ «فوذحم ىلع افوطعم انوكي نأ زوخيو «درفملا ىلع درفملا فطع باب نم لب ؛رابحألا

 دبع ىور اذك ,"نمآ دق نم الإ كموق نم نمؤي نل هنأ" هيلإ يحوأ امل ؛مهيلع ءاعد يكحا نم واولا نوكيف
 (نيلامكلا ريسفتإ .ةداتق نع رذنملا نباو قازرلا

 سئي امل هنأب باجأف ؟لالضلاب مهيلع ءاعدلا هل غاس فيكف «مهتياده ثوعبم هنإ :لاقي امع باوج :مهيلع اعد

 (يواصلا ةيشاح) .مهيلع ءاعدلا هل غاس «نمآ دق نم الإ كموق نم اونمؤي نل هنأب هل هللا رابخإب مهفاعإ نم

 دارملا نأ نعي "اوبقوع"ب قلعتم :قارغإلا بقع (يواضيبلا ريسفت) .ميخفتلاو ديكأتلل ةديزم يأ :ةلص اه

 نم نوقرحيو بناج نم نوقرغي اوناك :كاحضلا لاق «قارغإلا بقع خزربلا يف اهيف مهاخدإ رانلا مهاحخدإب
 هنأك لاخداإلاو قارغإلا نيب امت دادتعالا مدعب كلذ ىلع بيقعتلاو ةرخآلا يف اران اولخدأف :لتاقم لاقو «بناح

 ءال مأ امي الزان ناك ءاوس ءراد بحاص دارملاو «ةغللا يف رايدلا ئععم اذه :راذ لزان يأ (نيلامكلا ريسفت) .ةمون

 (يواصلا ةيشاح) .رايد رايدلاب ام :لاقي :ماعلا يفنلا يف ةلمعتسملا ءامسألا نم رايدف ءدحأل فدارم وهف

 ئعملاو" :لاق كلذلف ؛مومعلا ىلع انه عملا نكلو اهلزن نمي صاخ وهف ءرادلا نم ذوجأم رايدلاف :راذ لزان يأ

 (لمجلا ةيشاحإ ."ادنعأ



 2) ااَبَت لِ َنيِمّطلَأ ٍدرَت اَلَو ةمايقلا موي ىلإ ِتَنيِؤُمْلآَو َنييبْؤُملِلَو انِمْؤم
 .اوكلهأف اكاله

 ةيآ نورشعو نام ةيكم نجلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي
 ناشلل ريما هنأ قلعت هللا نم ىجولاب :تبريأ يا عغلإ يحوأ .نيانلا دم ايلف

 عيوم :لنخ نطي حيصلا ةالسع يلف كلقو هتيسعا مم يلا عر 3ك .نيارفل عطقتلا
 قسد كر قلي زنط ل قرف  اوركذ نيتقارهو .«ىفطلاو كم ف

 3 :فاقحألا

 دج عاوووناولا هنم بجعتي 7 اًبجَع اَناَءَرَف اَنَعِمَس انإ مهيلإ اوعحر امل مهموقل أَوُلاَقَف ةيآلا

 مهيلع مكحتو «ةسيسخلاو ةفيرشلا روصلاب تالكشتلا ىلع ةردق امل «ةيئاوه ةيران ماسجأ نحللا :نحجلا نم

 روصلا تالكشتلا ىلع ةردق اه «ةينارون ماسجأ ةكئالملا نأل ؛ةكئالملا نيبو مهبنيب قرفلا رهظ اذكو .ةروصلا

 ىمسي مهنم درمتملا نأ ريغ سيلبإ ةيرذ مه :ليقف «نجلا يف فلتحاو .روصلا مهيلع مكحت الو ؛ةسيسخلا ريغلا
 دنع سيلبإ عم نوتومي ؛ءسيلبإ دلو نيطايشلاو «ناجلا دلو نجلا نإ :ليقو «مدآ دالوأ سنإلا نإ امك ءاناطيش

 دقف سنإلا نم رفك نمو ءمدآب قحتلاو هيبأ نم هتبسن تعطقنا دقف نحلا نم نمآ نمف «لوألا حجارلاو .ةخفنلا

 (يواصلا ةيشاح) .سيلبإب قحتلاو هيبأ نم هتبسن تعطقنا
 يف ركذ ام هتصقو (لمحلا ةيشاح) .ةمحعلاو ةيملعلل ؛همدعو لصألا ىلع فرصلاب نميلاب ةيرق :نيبيصن

 ءظاكع قوس ىلإ نيدماع هباحصأ عم ةفئاط يف ٌدلو هللا لوسر قلطنا :لاق ا سابع نبا نع "ملسم حيحص'

 ؟مكل ام :اولاقف ,مهموق ىلإ نيطايشلا تعجرف بهشلا مهيلع لسرأو «ءامسلا ربح نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو
 قراشم اوبرضاف ءثدح ءيش نم الإ كاذ ام :اولاقف ءبهشلا انيلع تلسرأو ءءامسلا ربخ نيبو اننيب ليح :اولاق

 ؛اًيراغمو ضرألا قراشم نوبرضي اوقلطناف ءءامسلا ربخ نيبو اننيب لاح يذلا اذه ام اورظناف ءاكراغمو ضرألا

 رجفلا ةالص هباحصأب يلصي وهو ظاكع قوس نيدصاق ةلخنب هباحصأو وهو «ةماق وحن اوذحأ نيذلا رفنلا رمف

 يف روك ذملا وه عامتسالا اذه لهو :ءامسلا ربحت نيبو انتيب لاح يذلا اذه :اولاق ءهل اوعمتسا نآرقلا اوعمس املف

 هوتأ نيذلاو «نيبيصن نج هوتأ نيذلا نحللاو «هريغ :ليقو ءوه هنأ روهشملا :نايح وبأ لاق ؟هريغ وأ "فاقحألا"

 (بيطخلا ريسفت) .ىونين نج ةلخنب



 نجلا ةروس ىراا“ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 اَمَماَنَف باوصلاو ناميإلا ٍدَشُرلا ىلإ َىِدَبَي .كلذ ريغو «هيناعم ةرازغو هتحاصف يف
 و داص

 نيعضوللا قو هيف نأشلل ريمضلا| دّمْيَأَو محو دج اتبرب مويلا دعب كرشن نلَو ءوب

 تسنناةونأط ل17 4 د بس نس دلع الم يع ايعالق كيل دبع

 يف اًولغ 29 اطِطَس هلأ ىَلَع انلهاج اَنِيِفَس ُلوَقَي تراك ُهْنأَو 2 اَدَلَو اَلَو
 سال لوقت نل هنأ يأ «ةففخم نأ اَئئَظ اَنأَو .دلولاو ةبحاصلاب هفصوب بذكلا

 نأ : ىلاعت لاق «كلذب مهبذك انيب ىتح ,«كلذب هفصوب 2 ابذك هللا "؟ ٌنِلآَو

 مهرفس يف نولزني نيح َنِلَآ َنِم ٍلاَجرب نوذيعتسي َنوُدوُعَي سنإلا َنْم ُلاَجر َناك
 مهذوعب َجَهوُداَرَف هئاهفس رش نم ناكملا اذه ديسب ذوعأ :لجر لك لوقيف «فوخمب

 مدَتَظ امك أوَُط نجلا يأ َمِمَنأَو .سنإلاو نجلا اندس :اولاقف ًانايغط تن اَهَهَر مه!

 ءسنإلا ةدرم نم يأ :انهيفس .انبر ةمظع يأ :انبر دح :"حارصلا" و .انبر ةمظع عفترا :انبر دج ىلاعت
 ذاختاب يأ:كلذب (حارصلا) .طارفإلا :ططشلا :اططش .دهعلل ةفاضإلاو «سيلبإلل :ليقو ءسنجلل ةفاضإلاف

 هيلإ اوفاضأ ام, قدصن انكف ؛هيلع ىرتفي نل ادحأ نأ انبسح يأ :انيب ىتح (نيلامكلا ريسفت) .دلولاو ةبحاصلا

 مالك لالخ يف ناتروكذم «ىلاعت همالك نم اهدعب لاو ةلاقملا هذه نأ ىلإ كلذب راشأ :ىلاعت لاق .خلإ انيب يح

 .نجلا مالك نم اضيأ اهفإ :ليقو «نيلوق دحأ وه ,مهنع يكحملا نجلا
 نونصحتتي ال اوناك مهنأل ؛نايحألا ضعب يف نجلا مي تثبع ايداو اولزن اذإ اوناك برعلا نأ كلذو :نولزني نيح

 :هلوزن دنع لوقي لجرلا ناكف ؛مهئامظعب اوريجتسي نأ ىلع كلذ مهلمحف ؛حيحص نيد مه سيلو هللا ركذب
 هوده امترو ءاريخ الإ ىري الف حبصي ىح ؛مهنم راوحو نمأ يف تيبيف ؛هموق ءاهفس نم يداولا اذه ديسب ذوعأ

 ءاج املف ؛برعلا يف اشف مث ؛ةفينح نب نم نميلا نم موق نجلاب ذوعت نم لوأو «هتلاض هيلع اودرو قيرطلا ىلإ
 (يواصلا ةيشاح) .نجلاب ال هللاب ذوعتلا راص مالسإلا
 ديس انرص يأ دوسي داس نم وأ ءاديدس راض يأ :رسكلاب دسي دس :"حارصلا" يف ءاديدس انرص يأ :اندس

 دقو «شيرقل "متننظ' يف باطخلاو نجلل "مهإو" يف ريمضلا نأ نعي :متننظ امك .ضعبلا هلاق امك «سنإلاو نجلا
 (نيلامكلا ريسفت) .نجلل باطخلاو سنإلل ريمضلاف ف مهضعب نحللا مالك نم هلبق ام عم ةيآلا لعجي



 رو دب

 اسم انأَو :نحلا لاق .هتوم دعب 7 أ كا 1 هنأ أ ةففخم 5 سنإ اي

 ًَديِدَّش ةكئالملا نم اّسَّرَح َتَنلُم اًهَنَدَجَوَف اهنم عمسلا قارتسا انمر َءآَمَّسلَآ رم ع لم

 اتم ُدُعَفَت هثعبم لبق يأ انك َنأَو كلُ يبلا ثعب ال كلذو «ةقرحم اموحب تن اْسَو
 دصرأ يأ 2: اَدَصَر اًباَبْي هَل َدَجع َنآلا عِمَتْسَي نَمَف عمتسن يأ  عششلل ديقت
 ةاَرَأ مأ ضرألا ىف نمي غمسلا قارتسا دعب ٌَديِرَأ رثكأ قرذت الل انو .هب ىمريل هل

 د ا لا فا حا ا قال 5 ع ل اها 0 يي 0 8 5 1 : نكعا 21 عاما دو اب هه

 عيناثلا ل وعفملا عض وم ّى ةلييحللا نوكتف نينا ةيدعتم امكأ : ىناثلاو لاخلا ىلع بصل عض وم 2 "ا"

 :سراخلاو مداخل مدخن وح «سراحل عمت مسأ سرخلاو اعام عءانإإلا ذاتما و : يوعلا لع ايم ويتم "يهز و

 ادادش :ليقل ئعملا ىلع ءاج ولو ؛ظفللا ىلع "اسرح"ل ةفص "اديدش"و «ةسارحلا ردصملاو «بيقرلا ظفاحلا

 ئعمب. "اندجو" ناك نإ لاح :اسرح (لمجلا ةيشاح) .بتكو باتكك باهش عمج "ابهشو" :هلوقو ؛عمجلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .ب ولقلا لاعفأ عجرم ناك نإ نات لوعفمو ءانفداص

 لهأ راعشأ يف هركذ ءاج دقو ءاضيأ ةئعبلا لبق ناك محرلا نأ حيحصلا :يرشخمزلا لاق :ثعب امل كلذو

 ىلع ليد "تعلم" :هلوق فو ؛يرهزلا نع رمعغم هاور اذك 2 يببلا ثعب نيح هزرمأ ددشو ظلغ نكل ؛ةيلهاجا

 "اهنم" يف ريمضلاو ؛عامتسالا دعاقم ءامسلا نم دقعل :عمسلل دعاقم (نيلامكلا ريسفت) .ةرثكلا ثداحلا نأ

 ءييهو دع يأ لوعفملا , مِسأ يعمل بص دهر ذأ نإ ريشي هادل دصرأ يأ :ءامسلا نم دعقن نأ ةاحسلا ىلإ عحار

 دهم انهار" نإ :ةريغ لاقو 9 "لمحل" نسم ل اليشرا يأ" :هلوق هل ريشي امك ن5 قلعتم "هل"و هل

 ع يبل هءارق اوعمتسي نأ لبق مهنيب اميف نجلا :ليقو «سيلبإ كلذ لئاقلا :ليق :ديرأ رشا .لعافلا مسأ عم

 نأ دارأ مأ «هبيذكتب نوكلهيو نوبذكي مهإف ءمهيلإ 25 دمحم لاسرإب ضرألا يف نمت ديرأ رشأ يردن ال :يعملاو
 ىلع رمصم لعفب عفرلا انوي «كاهج ولا كيف زوجي ىرفكلاو ناعإلا اذه دشرلاو ريشلاف ءاودتهيف |ونه وي

 (حارص) .ايفدختسف عمسلا :قارتسالا :قارتسا .لاحشالا

 ف ودخ ةقص وأ (نكحِمَتم ريغل هتفاضاإل ؛حتفو 2 053 اما ءرحخ عم أدتبم "نود"و مدعم ريح :كلذ وذ انمو

 ماقأ انمو نعظ 5 انم :مهوق كلذ نمو ؛ريثك ةيضيعبتلا " نم عم فوصوملا فدحو ؛«كلذ نود قيرف انمو :هريدفت

 (يواصلا ةيشاح) .نعظ قيرف انم يأ



 نجا ةروس كيلي نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 اَنَنَظ اَنَأَو .نيرفاكو ردت نيياتنخ اقرف /2: اّدَدِق َقيآَرط قياس ريغ موق يأ

 هتوفن ال يأ 20 اًبَرَه 10 نو ضزألا ىف َهَّسأ د نل هنأ يأ ةففخم نأ
 ةلقثملا نم

 لهب اه 0 انعم اعل نأَو :ءامسلا ُْق اهنم نيبراه و ١ رظرألا ُْق نييتاك

 لح

 هتانسح نم اصقن اسم ءافلا دعب "وه" ريدقتب ُفاَحح اَلَف َِبَرب ْنِمْؤُي نَمَف
  ةيطسقلا ايف َنوُملَسُمْلا اَنِم انَأَو .هتاثيس يف ةدايزلاب املظ 2) اقَهَر اَلَو

 اَمَأَو .ةياده اودصق (2) اَدَسَر ْاَوُرََغ َكِبتَلوُأَف َمَلْسَأ َنَمَف مهرفكب نورئاجلا
 اعطوم رشنع ىلا ف "هنأو مهأو انآ" با درقو م 9 اطخع مدهجل اوناكف نوُطِسَقْل

 1 0 رق طق هع 22111 "نوملسللا انه ناو" لوقا لإ 'ىلاعت هنأو' يه

 ُْق انك :ريدقتلا نأ : يناثلا «ةفلتخم بهاذم يوذ يأ قئارط ي وذ ابيك :ريدقتلا نأ :اهدجأ هجن وأ هيف :قئارط انك

 تناك :ريدقتلا نأ :عبارلا «ةفلتخم قئارط يف انك :ريدقتلا نأ :ثلاثلا «ةفلتخملا قئارطلا لثم انلاوحأ فالتخا

 ةيشاح) .يرشخمزلا هلاق ؛هماقم هيلإ فاضملا ريمضلا ةماقإو «قئارطلا وه يذلا فاضملا فذح ىلع ءاددق انقئارط

 .ةيضفارو ةئحرمو ةيردق مهنمف ؛مكلاثمأ نحلا :يدسلاو نسحلا نمو :نيفلتخم اقرف (لمجلا
 (يواصلا ةيشاح) .طرشلل اباوج مزجحو «ءافلا تفذحل كلذ الولو «ةيما ةلمج وهف ءءافلا دعب يأ :"وه" ريدقتب
 امف ءاعراضم طرشلا ناك اذإ ءبحاو مرحلا نأ دري الكل ؛ادتبملا ردق امنإو «فاخي ال وهف يأ :"وه" ريدقتب

 ناك و ءافلا لاخدإ بوجوو «هل اربخ عقي ىح هلبق أدتبم ريدقتو لعفلا عفر يف ةدئاف يأ :ليق نإف ؟عفرلا هجو

 الاد ناكف «فاخي ال وه :ليق هنأكف كلذ ردق اذإ هنأ هيف ةدئافلا :اتلق .فخي ال :لاقي نأب هنع ئغغتسم هلك

 هريغ نأ هانعم "فاخي ال وهف" :هلوق نأل ؛هريغ نود كلذب ضتخملا وه هنأو «ةلاخم ال جان نمؤملا نأ قيقحت ىلع

 ."ريبكلا ريسفتلا" ف اذك ءافئاح نوكي

 انإ" ريغ ال رسكلاب :امهيناثو «"رفن عمتسا هنأ" ريغ ال حتفلاب :امهدحأ ,ناعضوم اهلبقو :اعضوم رشع ينثا يف

 مل هنأو" ناهجولا هيف :امهيناثو ."هلل دجاسملا نأو" ريغ ال حتفلاب :امهدحأ ,ناعضوم اهدعبو ."ابجع انآرق انعمس
 اهيف بجي ةدحاوو "دجاسملا نأ"و "عمتسا هنأ" :حتفلا امهيف بجي اهنم ناتنث ءرشع ةتس ةلمجلاف "هللا دبع ماق

 ماق امل هنأو" رشع ةثلاثلاو حراشلا اهركذ يلا ةرشع اتنثا ,ناهجولا اهيف زوجي رشع ةثالثو "انعم انإ" رسكلا

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت ؛همالك يف ّيأيس امك "هللا دبع



 نجلا ةروس م5 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 4 :ةكم رافك يف ىلاعت لاق + دعو ا« اسمر انعم ارب رسكي يوي ام
 هب ىتح وي : :ةحخخرسسل لو عضاوم ةرشع

 نم ًاريثك 2: اَهَدَع ءآّم مُهَتْيَفْسَأَل مالسإلا ةقيرط يأ ِةَقيرَطلا ىلَع أوُمَقَتَسَ
 ملعنف هيف بيست قيل .قيفس عبس متع رطللا عقر اع دعي كلو كادسلا

 ءايلاو نونلاب ُهكَلَسَي نآرقلا هَبَر ركذ نَع ٌضرْعُي نَمَو روهظ ملع ,مهركش فيك
 رثكألل

 أوعَدت الف هّلِب ةالصلا عضاوم َدِجَسَمْلا ّنأَو .اقاش 2 |ادَعَص اًباَذَع هلخدن

 اولخد اذإ ىراصنلاو دوهيلا تناك امك اوكرشت نأب 29 اَدَحَأ هلآ َّعَم اهيف

 ا ا 0719 .اوك رشأ مهعيبو مهسئانك

 اهلك نوكيف "انعمس انإ" :هلوق ىلع افطع افانعتسا ركب يبأو ريثك نباو عفانو ورمع يىبأل يأ :ةزمهلا رسكب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهلاوقأ نم افنأتبسم امالك ةلمج لك نوكل افانثتسا هامس امنإو ءمهوقل ةياكح

 .ناهجو مهل حتفلا هيجوت يف [(يواصلا ةيشاح) .ردصملا ىلع فطعب وأ ردصمع لوؤي نأب يأ] :هب هجوي امج
 هتارمخأو "يزال ال انإ"ى "انك انإ"و "ءاسسلا انسملافإ" ةهلوقت فأي قوز "عمتسا هنأ" ىلع فطع هنأ :اهدحأ

 ؛كلذ مهوق ىلإ يحوأ يأ «لوقلا ريدقتب هنأب بيجأو «هانعم ميقتسي ال هنإف ؛ركذ ام ىلع هفطع حصي ال

 رورجملاو راجلا لحم ىلعو ادرطم سايق نأو نأ يف :هريدقتو "هب انمآ" ف هب ىلع راحلا ريدقتب فطع هنأ :يناثلاو
 (نيلامكلا ريسفت) .انهيفس لوقي ناك هنأو ءانبر دح ىلاعت هنأ انقدص يأ

 .ةرورضب الإ هيلإ أجلي ال هنإف ؛نأشلا ريمض ريدقت نم ىلوأ كلذو «سنإلا مأ نجلا وأ اشيرق 97 و يأ :مهأو يأ

 ىدعتي "كلس" نإ :لاقي ام باوج ىلإ هب راشأ :هلخدن .لك دنع ريغ ال نيعلا حتفب هنإف :فوطعم وهو

 قئععم هنمضتل ؛هسفنب انه هل يدع امنإ هنأ :باوحلا لصاحو ؟هسفنب انه هل يدع امنإو "يف"ب ىناثلا لوعفملل

 ادعص دعص :لاقي ءدعص ردصم ءاقاش يأ :ادعص اباذع (لمجلا ةيشاح) ."فاشكلا" يف امك "هلحدن"

 (كرادملا ريسفت) .هقيطي الف «هبلغي هولعي يأ بذعملا دعصتي هنأل ؛باذعلا هب فصوف ءادوعصو

 .هلل اهيف ةالصلل ةينبلا تويبلا يأ دجحاسملا نأ يلإ يحوأ يأ ىحوملا ةلمج نم يأ :هلل دجاسملا نأو

 .نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلاو ةهبحلا يهو ءدوجسلا ءاضعأ دجاسملا :لطيقو :ةالصلا عضاوم (كرادملا ريسفت)

 (كرادملا ريسفت)



 0 يببلا دمحم ِهّللآ ُدَبَع ّماق 3 تآفلل ريمضلاو ًافاتعتما رسكلابو فلاب ٌدنَأَو
 ركب يبأو رماع نبال

 ع وك 5 * رك 3 رثكألل

 5 اد هيلع نووي هتءارقل نوعمتسملا نحلا يأ أوُداك لخن نطبب هدبعي ُهوْعَدَي
 عب

 ”لق 1ارإ قو تاس عسيأ فرق رانك يي ل كرف اع نع
 ا ل و
 ا

 ايغ ادم :كل كلمأ آل نإ لق © اَدَحَأ دهب كرش آلَو ”اهإ أاوعذأ امنإ 5 ا ورع يي 28
 ما 5 . ا ها ع 5 2 رج

 نلَو ٌدَحَأ هتيصع نإ هباذع نم هللا َنِم ىنريج نل ىنإ لق .ارهجغ 6 ادشَر الَو
 1 9 رك صر 2 8 تدع

 كلمأ لوعفم نم ءانثتسا اغلب الإ .ًاجيتلم 8 ١ ادحفلُم ةريغ.ىأ هنود نم ةسأ
 د 7

 دبع اهيف هعم ناكو ؛نوجحلا يف تناك ىلا يهو «ةيناثلا ةرملا ف رهظي امنإ ةيآلا هذه قايس :هللا دبع ماق امل هنأو
 دنع هتعيب نم اوغرفو مهعيمج عيابو ءافلأ نيعبس :ليقو ءافلأ رشع ثا كاذ ذإ نحلا ناكو ءدوعسم نب هلا
 :لوقي نأ بسانملا :لخن نطبب (يواصلا ةيشاح) .هعركتو هفيرشت يف ةدايز ةيدوبعلاب هفصوو ءرمقلا قاقشنا
 اوداك" :هلوق ع الف «ةعست وأ ةعبس مس اوناكف لخن ن :طبب يه ءلا ىلوألا امأو ةيناثلا ةرملا يهو ةكم نوححب

 (يواصلا ةيشاح) ."ادبل هيلع نونوكي
 هنمو ءضعب قوف اهضعب تاعامجلا دبللا لصأو «ضعب ىلع هضعب دبلي ام وه ةدحوملا حتفو ماللا ريجبخب نقيل

 ءرسكلا ةءارق ىلع ءردسو ةردسك ماللا رسكب يأ :ةدبل عمج (نيلامكلا ريسفت) .همكارتل شرفي يذلا دبللا يمس

 تافتلا مالكلا يفف «ةزمحو مصاعل يأ :ةءارق يفو (يواصلا ةيشاح) .مضلا ةءارق ىلع .فرغو ةفرغك اهمض وأ
 تيداع دقو «ميظع رمأب تئج كنإ :هل اولاق شيرق رافك نأ :اهوزن ببس :يبر اوعدأ امنإ .باطخلل ةبيغلا نم

 (يواصلا ةيشاح) .كرصننو كريحب نحنو ءاذه نع عجراف مهلك سانلا
 .ريدقتلا اذه نع ئغتسال "دبعأ"ب رسف ولو «نيلوعفمل ىدعتتف ءدقتعأ ئعم. "اوعدأ" نأ ىلإ ةراشإ هردق :اهإ

 «يغلا هببس رضلا نإف ؛ببسلا ديرأو ببسملا قلطأف :يغلا رضلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :ايغ (يواصلا ةيشاح)

 يأ "ادحتلم" نم لدب "اغالب" :ليق :اغالب (يواصلا ةيشاح) ."ادشر الو" :هلوق يف لاقي اذك و ءلسرم زاحم وهف

 للاب قزق هني كاسر املا عع نأ الإ نيحسي الن عي هب ئلسرأ ام هنع غلبأ نأ الإ أجنم هنود نم دجأ نل

 يأ اغالب غلبأ ال نأ :هريدقتو ."ال' نم ةلصفنم "نأ"و «ءانثتساب سيلو ءازجو طرش اذه :ءارفلا لاقو .نييجني
 (كرادملا ريسفت) .يل اريجم الو أجتلم هنود نم دجأ مل غلبأ مل نإ



 نجلا ةروس ١ ةراأ لو 7 لاو اعلا عزجلا

 "اغالب" ىلع فطع .ِهِجَلَسِرَو هنع يأ هلآ َنِي مكيلإ غالبلا الإ مكل كلمأ ال يأ
 هللا صْعَي نَمَو ةعاطتسالا ىفن ديكأتل ؛ضارتغا ءانثتسالاو .هنم ئئثتسملا نيب امو

 يف "نم" ريمض نم لاح َنيِدِلَخ َمَئَهَج َراَت هَل ّنإف نمؤي ملف ديحوتلا يف ُهوُسَرَو
 2: اّدَبَأ آيِف مهدولخ ارّدقم اهولحدي :ئعملاو «ةرّدقم لاح يهو ءاهانعمل ةياعر "هل"
 مهرفك ىلع نولازي ال يأ ء.اهلبق ردقمل ةياغلا ئعم اهيف ةيئادتبا "يح" 37 اذإ ا

 موي وأ ردب موي مهي هلولح دنع َنوُمَلْعَيَسم باذعلا نم هب َنوُدَعوُي ام اوري نأ ىلإ

 لوقلا ىلع ؟نونمؤملا مأ مهأ اناوعأ ذب ادَدَغ ٌلقأَو ارصات ُفَعْضَأ َنَم ةمايقلا

 + هنا دس هيدا وسو 9033206 2 م وما شعل لاقف يناثلا ىلع ؟مه ءأ انأ وأ لوألا

 ىلع مهرارمتسا مزلتسيس رانلا يف دولخلا نإف ؛"ادبأ اهيف نيدلاخ" :هلوق يهو «لاحلا هيلع لدي يأ:اهلبق ردقل

 نيسلاو ."اذإ' باوج :نوملعيسف (لمحلا ةيشاح) .رانلا يف اودلخي مل اونمآ ول ذإ ؛ناميإلاب هعاطقنا مدعو مهرفك

 (يواصلا ةيشاح) .روكذملا ملعلا لصحي باذعلا ةيؤر تقو نأل ؛لابقتسالل ال «ديكأتلا درحن

 بصن عضوم يف ةلمجلاو :هربخ "فعضأ"و «ءادتبالاب عفرتف «ةيماهفتسا نوكت نأ "نم" يف زوجي :فعضأ نم
 «فعضأ وه يأ ءرمضم أدتبم ربخ "فعضأ"و ةلوصوم نوكت نأو ءاهلبق ملعلل ةقلعم اُنأل ؛نيلوعفملا دسم ةداس

 ريسفت) .نافرعلا نيعمم ملعلل لوعفم لوصوملاو «زييمتلاب ةلصلا لوطل ؛فذحلا نسحو «دئاعو هتلص ةلمجلاو
 هنأ وه رهاظلا "اناوعأ" :هلوقو ."اددع لقأو" :هلوق اذك و "الام كنم رثكأ انإ" دح ىلع زييمت "ارصان"و (نيمسلا

 "يناثلا ىلع" :هلوقو "ردب موي" :هلوق وه "لوألا لوقلا ىلع" :هلوقو ءاددعو ارصان :نيرمألا عومجم ئععم ريسفت

 لك حلصي لب «نيرسفملا نم هريغ هكلسي مل اذلو «نيعتم ريغ عيزوتلا اذه نأ رهاظلاو ."ةمايقلا موي وأ" :هلوق وه

 (لمجلا ةيشاح) .:25 يبنلل ريمضلا اذه "انأ وأ" :هلوقو (انخيش) .نيلوقلا نم لكل نيينعملا نم

 ىلع مه وأ انأ وأ ءلوألا لوقلا ىلع ,هتكئالمو هللا هرصني نموملاو ,ذئموي هل رصان ال رفاكلاف :نونمؤملا مأ مهأ
 ريسفت) .هباحصأو همعي نيتقولا يف ةرصنلا لب «يناثلاب يئاثلاو لوألاب لوألا ديدرتلا صيصخت هجو رهظي ال ثلا

 نأ رهاظلاو ؛"ةمايقلا موي وأ" :هلوق وه "يناثلا ىلع" :هلوقو «"ردب موي" :هلوق وه :لوألا لوقلا ىلع (نيلامكلا

 .نيلوقلا نم لكل نيينعملا نم لك حلصي لب «نيرسفملا نم هريغ هكلسي مل اذلو «نيعتم ريغ عيزوتلا اذه
 (بيطنخلا ريسفت) .ثراحلا نب رضنلا وهو :مهضعب لاقف (لمجلا ةيشاح)



 نجلا ةروس 6 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 5 : < خت 385 د8 ١ سا د 2 د 7, 5 .
 ما باذعلا نم نودعوت ام ٌبيرقأ فىرذا ام يأ نإ لق :لزنف ؟دعولا اذه م

 نع هب باغ ام بيغلا ملدع .وه الإ هملعي ال الجأو ةياغ 72:7 ادما ََر ههل لعجم 7ع 07 4 0 , أ 2 ا ريحت

 ٍلوسَر نِم ئّضتّرا نم الإ .سانلا نم 29 ادذحا ءهبيغ ئلع علطي رِهظي الف دابعلا 2 / 6 7 ؛ 48-0 رت 6 0 رنا رق م 2-5
 ل 7 0 2#
 ا ا م سو ريسيو لعجي كلَسَي دي هل ةزجعم هنم ءاش ام ىلع هعالطإ عم .هنإف

 بيغلا نم 9

 ام"و ماهفتسالا ىلع هدامتعال ؛أدتبم "بيرق" نوكي نأ زوجيو ءرخؤم أدتبم "نودعوت ام"و ءمدقم ربخ :بيرقأ
 «فوذحم دئاعلاف ةلوصوم نوكت نأ زوجي "ام"و .كوبأ مئاقأ :وحن ءنودعوت يذلا بيرقأ يأ ءهب لعاف "نودعوت

 ءادمأ يبر هل لعجي مأ :ئيعم ام تلق نإف :يرشخمزلا لاقو .ةلصتم اهنأ رهاظلا "مأ"و ؛دئاع الو ةيردصم نوكت نأو

 برقتسي يبلا ناك :تلق ؟"اديعب ادمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت" :هلوق ىلإ ىرت الأ ءاديعبو ابيرق نوكي دمألاو

 (لمجلا ةيشاح) .ةياغ هل تبرض لجؤم مأ ةعاس لك يف عقوتم لاح وه يردأ ام :لاق هنأكف .دعوملا

 بيغلا صيصخت :لوألا .هوجوب بيجأو «ءايلوألا تامارك لاطبإ ىلع ةيمامإلاو ةلزتعملا هب لدتسا :رهظي الف
 هب صتخا امب هصيصخت وأ «ةكئالملاو رشبلا نم هلسر ضعب علطي نأ دعبي الو ؛قايسلا ةلالدب ةمايقلا تقو عوقوب

 مهعالطإو ءايلوألا تاماركو ءةطساو ريغب نوكي امت راهظإلاو كلملاب لوسرلا صيصخت :يناثلاو «ةفاضإلا ةلالدب

 هرقأ ام ىلع ءايؤرلا يف وأ "تاحوتفلا" يف ربكألا خيشلا هزوج ام ىلع «ةكئالملا نم انيقلت نوكي امنإ تابيغملا ىلع
 فرعملا ةلزنمب فاضملا سنجلا مسا هنوكل ؛مومعلل بيغلا لعج :"دصاقملا حرش" يف امك :ثلاثلاو «يلازغلا مامإلا

 «ضعبلا ىلع ضعبلا عالطإ يئاني ال وهو ءادحأ هبيغ ىلع علطي ال يأ ءاردصم لصألا يف ناك دقو اميس «ماللاب

 قحلا لعلو «بيغلا ملع مالعإ لوسرلا ريغ نم يفن امنإ ةيآلا يفو ؛هملع ال بيغلا نظ يلولا هفرعي ام نأ :عبارلاو
 نإف ؛كلذك سيلو :«نيمحنملا بيذكت ىلع ةلالد ةيآلا ف :ليق :"تالايوأتلا" نع "كرادملا" ينو ءهنع زواحني ال

 هملع ىلع اوفقو مهفأ ملعف «لمأتلاب فرعي ال اذو «تابنلا عيابط نوفرعي ةيطملا كلذكو ءهربخ قدصي نم مهنم

 (نيلامكلا ريسفت) .قلخلا يف هملع يقبو «هرثأ عطقنا لوسر ةهج نم
 نوكي يذلا ىضترملا الإ هملع هب صتخي يذلا بيغلا ىلع علطي ال ىلاعت هنإ :خيشلا نبا لاق ؛علطي :رهظي الف

 «تامدقملا بيترتو لئالدلا بصنب وأ ءايبنألا طيسوتب امإ اضيأ لوسرلا ريغ هيلع علطيل هب صتخي ال امو ءالوسر
 (نايبلا حور) .لبقتسملا يف تابيغملا ضعب عوقو ءايلوألا ضعب هللا مهلي نأب وأ

 ةيشاح) .هبيغ نم ءاشي ام ىلع هرهظي هنإف «هبوبيغ ضعب ىلع هراهظإل هاضترا الوسر الإ يأ :ىضترا نم الإ
 هنإف لوسر نم ىضترا نم الإ :لاق هنأك ءانثتسالا نم دافتسملا راهظإلل قيقحتو ريرقت :2! كلسي هنإف (يواصلا

 (يواصلا ةيشاح) .هل نيطايشلا ضرعت نم هنوسرحي هتاهج عيمج نم ةكئالم هل لعج هبيغ ىلع هراهظإ دارأ اذإ



 لمرملا ةروس 23١ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ف هغلبي يح هن وظفحي كيذا 2 ادَصَو .هفلخ نِمَو لوسرلا يأ هيدي نيب نش

 لسرلا يأ أوغَلَبَأ َدَق هنأ يأ ةليقثلا نم ةففخم نأ روهظ ملع هللا َمَلْعَيِل .ىحولا ةلمج

 ,ردقم ىلع مج . 0 ةدريف سس عمجب يعور مر ب 1 دقم ىلع فطع َمْيَدَل اًمب طاَحْأَو "نم" نعم ريمضلا دي لس

 5 يب 2 ا 5 ع لق ا ّ 5 : 5

 («لوعفملا نع لوح وهو رييع 20 اددع ِءىَت للك ىصحاَو كلذ ملعف يا

 امتريغو لمرلاو رطقلا ن 0 5

 .ءىش لك ددع ىصحا :لصألاو

 2 ا ا 8 - يو” ةاعد»# تر ٍ 0000 ب 1 : م

 وأ ةرشع عست .يدمف اهرخآ ىلإ ©ُملعَي كبَر نإ» :هلوق الإ وأ ةيكم لمزملا ةروس

 ةيأ لورشع

 ميحرلا نم رلا هل مسب

 «يازلا ُْ عاتلا فروطوأ «لمزتملا هلصأو ,يبنلا 4 وسماع | 4

 . تادرفملا" يف امك :ةعامجلاو دحاولل لاقي «نوبقارلا يأ نودصارلا :ةكرحم ضرلا :"سوماقلا' يف لاق :ادصر

 :ليقو «ثداحلا دوجوملاب هقلعت ملعلاب دارملا نأب ثداحلا رمألل ةياغ مدقلا ملعلا عوقو لكشي ال عفد :روهظ ملع

 نم تغلب دق لسرلا نأ هللا ين ملعيل :نعملا ةداتق نع قازرلا دبع ج رحخأ 0 يببلا ىلإ عحار "ملعي'ل ريمضلا

 اوغلبأ دق نأ لسرلا بذك نم كلذ ملعيل :دهاجم نع ديمح نب دبع جرحأو ءاهنع عفرو اهظفح هللا نأل ؛هلل

 (نيلامكلا ريسفت) .مهير تالاسر
 امي طاحأو رهظي الف بيغلا ملاع يأ "رهظي ال" ىلع فطع وه :ليقو ؛هطاخأو ٠ كلذ ملعف يأ :ردقم ىلع فطع

 ةلمج :ليقو «ريدقتلا ىلإ رسفملا هنع لدع نسحتسم ريغ عراضملا ىلع يضاملا فطع ناك املو ءلسرلا دنع

 هتوك لاح يأ ؛لاح :ليقو :"ىئضحأ" لوعفم نم يأ :زييمت (نيلامككلا ريسفت) ."دق" ريدقتب ةيلاح "طظاحأو"

 ام ىلع ربصا و :اهنم نيتيآ لإ : ارفف سابع نبا لاق :"بيطخلا" يف :هلوق الإ وأ (نيلامكلا ريسفت) .اذ ودعم

 .ةنيدملاب لزن هنإف ؛ةروسلا رححآ ىلإ موقت كنأ ملعي كبر نإ# :يبلعثلا لاقو ءيدرواملا هركذ ءاهيلت ن ّيلاو #نولوقي

 كو ىبلل باطخلا اذه :لمزملا اهيأ اي .اهلك ىكم هنأ :هنعو ا سابع نبا نع ساحنلا هجرخأ اذك :ئبدمف

 اذه لمز يذلا اهيأ اي :انفيأ هنعو («ةلاسرلاب رثدملاو «ةوبنلاب لمزملا اهيأ اي :ةمركع لاق ل | وألا ؛لاوقأ ةنالث هيفو

 -ٍ «لمزملا اهيأ اي :امكذ سابع نبا لاق :ياثلاو ءرتف مث هلمح يأ رمألا
 ايا



 + ًاليلق لإ لص َلْيْلا مق .ةتيرلا هدي اقرت هلا ىدسولا + وج نيتح دئانتب ظلفلالالا يأ رخص كي

 3 2 فصنلا نم ُهْنِم ٌصُقنأ وأ لكلا ىلإ رظنلاب هتلقو ؛"اليلق" نم لدب َدُهَفْصَي
 هتوالت يف تبغت َناَءَرَْل سس رويال "وأ"و «نيلثلا ىلإ ِهيَلَع دز وأ .ثلثلا ىلإ
 0-0 كا امال اال مناع اعلا طاع ١ ليفت انآرق َدلَدَق ة 3ليلع ىيلتس نإ 4 اليت

 راغ يف يحولا هءاج امل 25 هنإف ؟هيلإ يحوأ ام ءادتبا يف اذه ناكو «هبايثب لمزملا اهيأ اي :ةداتق لاق :ثلاثلاو -

 ئدابم اذه نوكي نأ يسفن ىلع تيشح دقل «ئنولمز ٍينولمز :لاقف ؛هداؤوف فحري هتجوز ةجيدخخ ىلإ عجر ءارح
 ةناهكلاو رعشلا ضغبي ناكو ؛كلملا سيل يحولاب رهظ يذلا نوكي نأو ؛ناطيشلا نم كلذ لكو «ةناهك وأ رعش
 يرقتو ءمحرلا لصت كنإ ءادبأ هللا كيزخي ال هللاو ءالك :ان9# قدص ةريزو ناكو ةجيدخ هل تلاقف ضغبلا ةياغ

 رجهي ام يدونو هبنف «ةفيطق يف المزتم ليللا يف امئان ناك هنإ :ليقو ءاذه وحنو «قحلا بئاون ىلع نيعتو ؛فيضلا
 (لمجلاا ةيشاح) .ليللا مق لمزملا اهيأ اي :هل ليقف :ةفيطق يف لمزتلا نم اهيلع ناك يلا ةلاحلا كلت

 ىلع يأ :هيلع دز وأ (نيلامكلا ريسفت) .اهيلإ مايقلاو «ةالصلا نع ةيانك ليللا يف مايقلا نأ ديري :خلإ لص
 دحأ راتخي نأ نيبو «ثبلا ىلع ليللا فصن نم لقأ موقي نأ نيب نيرمأ نيب رييختلا دارملاو «نيثلثلا ىلإ فصنلا
 ةئالث نيب اريخم ناك "اليلق" نم الدب "هفصن" تلعج نإو ؛هيلع ةدايزلاو ءفصنلا نم ناصقنلا امهو :نيرمألا
 ىلإ ةبسنلاب ةلقلاب فصنلا فصو امنإو .هيلع دئازلا مايق نيبو ءهنم صقانلا مايق نيبو «ليللا فصن مايق نيب :ءايشأ
 (كرادملا ريسفت) .فصنلا نود ام ىلع قلطني ليلقلا ظفل قالطإف الإو لكلا

 ؛هنم ءانثتسا "اليلق الإ"و 0"ليللا" نم الدب "هفصن" لعجي دقو .ثلثلاو نيثلثلاو فصنلا نيب يأ :رييختلل "وأ" و
 نوكيف ءفصنلا ىلع يأ هيلع دز وأ ءفصنلا نم يأ هنم صقنا وأ ءفصنلا نم اليلق الإ ليللا فصن :هريدقت
 ءرثكألاو لقألا نم نيرمألا دحأ راتخي نأ نيبو «تبلا ىلع ليللا فصن نم لقأ موقي نأ نيب :نيرمأ نيب ارييخت

 هنم لقألا نيبو هنيب رييختلا نوكيف «ثلثلاك فصنلا نم لقألل "هيلع"و "هنم" يف ريمضلا كلذ عم لعجي دقو

 نبا خيشلا لاق ءفلسلا مالكل قفاوملا باوصلا باتكلا يف ام وهو ىلوألا :اولاق .فصنلاك هنم رثكألاو «عبرلاك

 (نيلامكلا ريسفت) .يناسارخلا ءاطع نع هانعم متاح يبأ نبا دئسأو «يربطلا ص اذهو :رجح

 (يواضيبلا ريسفت) .اهدع نم عماسلا نكمتي ثيحب ,فورح نييبتو ةدؤت ىلع هأرقا يأ :نآرقلا لترو
 :مهوق نم :هتاملكو هتايآ دع نم عماسلا نكمتي ثيحب ليجعت ريغ نم ةدؤت ىلع أرقاو نأت يأ :هتوالت ف تبثت
 نآرقلا لترو" :ىلاعت هلوق نم هي يبلا لأس هنأ يلع نع "ظعاوملا" يف يركسعلا جرخأ ءاجلفم ناك اذإ لتر رغ

 .بولقلا هب وكرحو «هبئاجع دنع اوفق ءرعشلا زه هزت الو «لقدلا رثن هرثنت الو ءانييبت هنيب" :لاق "اليترت
 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم ام سابع نبا نع يمليدلا ىورو ؛"ةروسلا رآ مكدحأ مه نوكي الو



 لمرملا ةروس ه4 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 دس يه مونلا دعب مايقلا ليلا ةَِشاَن نإ .فيلاكتلا نم هيف امل ادردق وأ ابيهم

 ف كل نإ .ةلوق نيبأ 5 ًاليق ُمَوَقَأَو نارقلا مهفت :: ىلع بلقلل عمسلا ةقف ةقفاوم اًَعطَو

 ّعْسَآ ركذأو ..نآرقلا ةوالتل هيف غرفت ال كلاغشإ يف افرضت جز ٌاليوط اكَبَس رابّلا

 يف ِهِيَلِإ عطقنا َلّكَبَتَو كتءارق ءادتبا يف "ميحرلا نمحرلا هللا مسب" :لق يأ َكََر
 .لتبتلا موزلم وهو ؛لصاوفلل ةياعر هب ءيج "لّتَب" ردصم 2: ًاليتَبَت ةدابعلا

 هلالح :دهاجي لاقو ءهدودح-و هضئارف هللا و ليقت :ةداتق لاقف ءاليقت هنوك ئعم يف فلتحاو ءاليلج اميظع يأ : ابيهم

 هب دارملا :ليقو ؛ديحوتلاب ةنيزم سفنو «قيفوتلاب ديؤم بلق الإ هلمحي ال ليقت :ليقو ميك نعم. ليقث :ليقو .همارحو

 ةيشاح) .اقرع دصفتيل هنيبج نإو «هنع مصفيف «دربلا ديدشلا مويلا يف يحولا هيلع لزني هقبأ را ةقفاخ .تلاق «يحولا

 ريسفت) .دودحلاو ىهنلاو رمألا نم هيف امل ليقث :لتاقم لاقو ءهدودحو هضئارف ليقث :ةداتق لاق :اديدش وأ (يواصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ضفو ماق اذإ أشن نم «ةيفاعلاك ردضم "ةئشان" نأ ىلإ ريشي :مونلا دعب مايقلا (نيلامكلا

 ةقفاوم" :لاق امك ؛ةقفاوملا يعم ةاطاوملا نم رماع نباو ةرمع يبأ ةءارق ىلع ادودمم ءاطلا حتفو و اولا رسكي :أطو

 ؛راهتلاب نوكي 7 رثكأ ةعابشلا كللت ف نارَملا مهفت 0 بلقلا ناقفا وي كانسللاو عمسلا نإف ؛ "تلقلل عمسلا

 ءءاطلا نوكسو واولا حتفب نيقابلا ةءارقو ءاضعب هضعب كبلقو كرصبو كعمس وطاوت نأ أطو دشأ :دهاخي نعو

 (نيلامكلا ريسفت) ."رضم ىلع كفطو:ددشاو مهللا" :25 هلوق هنمو ءراهتلا ةالض نم القثو ةقشمو ةفلك يأ

 ةيشاح) .تاوصألا نوكسب راهنلا نم الوق حصأو ةءارق بوضأ يأ :الوق نيبأ .ةءارق بوصأو :اليق موقأو

 ةوالتو ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا معي ركذلاو ءارافو اليل يركذ ىلع مد :يرشخمزلا لاقو :لق يأ (لمجلا
 امات اعاطقنا كبر ىلإ عطقناو : يعملاو: ءاثيليأ نع .بلقلا عطق :ليتبتلاو ,عاطقنالا :لتبتلا :لعبتو .نارقلا

 (نايبلا حور) .يلكلا هجوتلاو ةينلا صالخإو «ةدابعلاب
 ءيج :لتب ردصم (نيلامكلا ريسفت) .لاجرلا نع ةعطقنملا ةأرملل لوتبلا هنمو .عطقلا وهو لتبلا نم يأ : عطقنا

 لتبو :لقي مل امنإو :يروباشينلا لاق «لتبتف لتب :لاقي ؛ليتبتلا موزلم وهو ءالتبت رهاظلا ناك الإو «ةلضافلا ةياعرب

 ىلع ثعابلا ىلإ قابشأ 5 «لتبتلا وهو تاذلاب دوصقملا وه ام الإ وأ هل نيبف «لتبتلا وه تاذلاب دوضقملا كذ كلبا

 ”ةيلايبكلا نيسفقت#ا م "ا قوشملا بر" :لاقق :لتبلا

 ءرخأ لعفل ردصم وه امنإو ءلعفلا اذه سيل ردصملا اذه نأ :هلصاح لاؤسل ةراشإ حراشلا نم اذه :لتب ردصم

 نم :يباثلا «لصاوفلا ع وهو طظفللا ةهجج نم نأ .نييهحجاو نم لاؤسل /| نع با وحج خل هب ءينحج" :هلوقو

 هب ديرأو «لتبتلا وه يذلا روكذملا لعفلا اذه ردصم هب دير )و قلطأ دق روك ذملا ردصضملا اذيحّنأ وهو ئعملا ةهج

 (لمجلا ةيشاح) .ةيالا يف روكذملا لعفلا ردصم وه يذلا لتبتلا وهو «ههزال



 لمزملا ةروس او ش نورشعلاو اعلا ءزججلا

 .كرومأ هل الكوم 2) اليكو ُهذِختاف ّوه الإ َهَلِإ آل برغملاو ٍقِرْسَملا بر وه

 ال 2 ًاليَِج َرَجَه َمُهَرُجْهَآَو مهاذأ نم ةكم رافك يأ َنوُلوُقَي ام ْىَلَع ٌرِيْصَآو
 وا «لوعفملا ىلع فطع َنيِبْدَكْلاَو نك رتا ردو .مهاتب رمألا لبق اذهو «ةيف عرج

 رغم مسا ةمعتلا دك شيرق ديدانص مهو ,مهيفاك انأ :ئعملاو نةعم ل وعفم

 وهو قلحلا يف هب صغي ٍةَّصغ اَذ اًماَعَطَو .ةقرحم اران 20 اًميِحَو نونلا رسكب لكن
 كاي رس دو

 * اميلأ اًباَدَعَو لزني الو جرخي ال ران نم كوش وأ نيلسغلا وأ عيرضلا وأ موقزلا

 هر والا :لرلوت ٌفعسو 2 | قبيسي بذك نمل ركذ ام ىلع ةدايز اكون

 لاه نم وهو فعابشما كم ةلئاس 2 اليهم اعجب المر ايي لاب ِتَناَكَو

 واولا تفدحو عاملا 1 تلقنف ءايلا ىلع ةمضلا تلقثتسا ةيلويهم :هلصأو «ليهي

 اي َّدُكْتَلا آَنلَسَرَأ انإ .ءايلا ةسناخم ؛ةرسك ةمضلا تبلقو ءاهتدايزل ؛نينكاسلا ىاث

 4 2 مكنم ردصي ام. ةمايقلا موي 7ْكيَلَع اًدهلش دو دمحم وه هلَدتَعَر ةكم لهأ

 :لاقي ؛ميلستلا :الوكو لكو :هل الوكوم ."وه الإ هلإ ال" هربخ أدتبم :ليقو ,فوذحم أدتبم ربح يأ :بر وه

 ؛معنتلا :حتفلاب ةمعنلا :يرشخمزلا لاقو :معنتلا ."حارصلا" يف اذك ؛كيأر ىلإ لوكوم رمأو ؛هسفن ىلإ هلكو
 امل :ةشئاع نع هححصو مك اجلا هجج رخأ : ريسي دعب اولتقف (نيلامكلا ريسفت ) :ةرسيمللا :مضلابو ماعنإلا :رسكلابو

 (نيلامكلا ريسفت) .ردب ةعقو تناك ىح اريسي الإ نكي مل "نيبذكملاو ينرذو" تلزن
 ةيشاح) .فجج رت موي ركذ ام اندنع مكك رقتسا :ريدقتلاو ء”"انيدل" :هلوق هب قلعت امي بوصنم فرظ : فج رت موي

 .امهل وأ "قرذ"ل فرظ وأ ءاذك موي انيدل باذعلا كلذ رقتسا يأ "انيدل" قلعتل فرظ :فجرت موي (يواصلا

 هيفف يأ :ةكم لهأ اي (نيلامكلا ريسفت) .لوعفم نيعمب ليعف ؛هعمج اذإ ءيشلا بثك نم :ابيثك (نيلامكلا ريسفت)



 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم وه 2: ًالوُسَر َتَوَعَرِف نإ آَئلَسَرَأ امك نايصعلا نم
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 2ك نإ نوقّت ك5 َفيكف .ًاديدش 27 اليبو اَذخَأ هكْذَحَأَف وسلا نوعَرَف ىَصَعَف

 موي باذغ نم نونصحتت نصح ّيأب يأ ءهباذغ يأ "نوقتت" لوعقفم اّمَوَي ايندلا يف
 نيش يف لصألاو .ةمايقلا موي وهو هلوه ةّدشل ؛بيشأ عمج 2: اًبيش َنَدلوْلا ُلَعَح
 يصاون ْبِيَشُي موي :ديدشلا مويلا يف لاقيو .ءايلا ةسناحب ؛ترسكو ءمضلا ايفا

 تاذ ظَفبَم ٌءاَمَسلَأ .ةقيقحلا ةيآلا يف دارملا نوكي نأ زوجيو ءزاحم وهو «لافطألا
 هويلا كلذ ءىجمم ىلاعترُمُدَعَو ناك هتدشل مويلا كلذب "يب قاقشنا يأ راطفنا
 '5سسصآ9 هع ةفووحملا تايآللا هذه نإ .ةلاحم ال نئاك وه يأ 5 ايدك

 (ي واصلا ةيشاح) .ةكم لهأ دنع ةروهشم امهتصق نأل رك كلاب نوعرفو ىسوم صخ :نوعرف ىلإ انلسرأ امك

 اذإ ةركنلا نأ :ةدعاقلاو ؛”الوسر" :هلوق ىف هركذ مدقت هنذلا 4 رك ذلا دهعلل ماللا :لوسرلا نوعرف ىصعف

 نعأ .نيخعأتاو متدقت ةيالا يف :يدحاولا لاق :نوقنت فيكف /عواصلا ةساحال .ىلوألا نيع تتناك ةفرعمن تاليعا

 (ريبكلا ريسفتلا) .مترفك نإ ابيش نادلولا لعجي اموي نوقتت فيكف

 ةلمحلا| لعج و :"اهوي" نيونت ىلع ةمتعلاو :ةمايقلا م ويب مت رفك نإ يا راخلا طاقسإ ىلع بسحتني نا زوع :اهوي

 اذه ىلع وهو "لعجي" ف لعافلل صض رعتي مو «ءاقبلا وبأ هلاق ءهيف نادلولا لعجي يأ ف وذحم دئاعلا و هل اتعن هدعب

 نوكيو ؛ةلغافاوه "لعجي" يف ارمضم دئاعلا لعجي نأ اذه نم نسحأو .هيف هللا لغجي اموي يأ :ىلاعت يرابلا ريمض

 "لعجي موي" :يلع نب ديز أرقو ءابيش نادلولا لعجي مويلا سفن نأ يأ ؛ةغلابملا باب نم مويلا ىلإ لعجلا ةبسن
 لوعفم ةعشقم ل يب ؛رييضتلا ئعم. انه لعخلاو (ىلٍاعت يرابلا ريمض وه اذه ىلع لعافلاو عةلمحجلل فرظلا ةفاضإب

 نأ زوجيو «بيشلاب عرسيو .يوقلا فعضي موجهاو دئادشلا نأل ؛ةدشلا نع زاحم وهو :ديدشلا مويلا يف لاقيو

 ةمايقلا موي كلذ :لاق اي نادلولا لعجي اموي'" أرق 6 هنأ ناربطلا هج رخخأ ثيدح فو ؛ةقيقحلا ةيالا ف دارملا نوكي

 ةعستو ةئام عست فلأ لك نم :لاق ءبر اي مك مك نم :لاق «رانلا ىلإ اثعب كتيرذ نع ثعباف مق :مدآل لاقي نيح

 (نايبلا حدر) .مويلا كلذ اسببسل قش نع هب رطفنم" :هلوق هربح اكتم :ءافبلا (نيلامكلا ريسفت) .نيعسل و



 َكَبَر نإ .ةعاطلاو ناميإلاب اقيرط ه9 6س كهَبَر 9 َدَحتأ َءاش نَمَف قلخلل ةظع

 ."يثلث" ىلع فطع رجلاب ْهََلُتَو ءُهَفّصِنَو ليلا لت نِم لقأ ْنَدَأ ُموقَت َكْنَأ ُمَلْعي

 نبذل َنّم ٌةَفِبأَطَو ةروسلا لوأ هب رمأ ام وحن كلذك همايقو 2"ندأ" ىلع بصنلابو
 نم ةفئاط مايقو ءلصفلل ديكأت ريغ نم زاجو ؛"موقت" ريمض ىلع فطع َكَعَم
 يقب مكو ليللا نم ىلص مك يردي ال ناك نم مهنمو هب يسأتلل ؛كلذك هباحصأ

 ,ةنس مهمادقأ تخخفتنا يح اوماقف ءاطايتحا هلك ليللا موقي ناكف ءهنم

 ركذ نودب اظرش حلصي ال "ءاش" ذإ ؛طرشلا نيأف اباوج "اليبس هبر ىلإ ذختا" لعج نإ :تلق نإ :ذختا ءاش نمف

 ءاليبس هبر ىلإ ذختا ةاجنلا ءاش نمف يأ ءفوذحم لوعفملا :انلق ؟باوجلا نيأف ءاطرش عومجملا لعج وأ ؛هلوعفم
 نأ ىلإ كلذب راشأ :ةعاطلاو ناميإلاب (لمحلا ةيشاح) .اليبس هبر ىلإ ذختا اليبس هبر ىلإ ذختي نأ ءاش نمف وأ
 (يواصلا ةيشاح) .هتايهنم بانتجاو هتارومأم لاثتماب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ليبسلا ذاختاب دارملا

 نيرومأم ريغ مهنأل ؛ثلثلل ةبسنلاب رهظت الو ؛ةرهاظ فصنلاو نيثلثلا رابتعاب ةيلقألا نإ :تلق نإ :يشلث نم لقأ
 نعم نأب باجي دقو ءرجلا ةءارق اذهو ءثلثلاو فصنلاو نيثلثلا مايق نيب مدقت امل ءنوريخم مه لب .هنع صقنلاب

 ةينظ رومأ اهأل ؛ندألاب ربعو لإ ليللا يثلث نم برقأ كرمأ امك موقت كنأ ملعي يأ «بيرقتلا "ىندأ" :هلوق

 (يواصلا ةيشاح) .ةقيقدلاب ريرحتلاو ؛قيقحتلا ال نظلاب نوفلكم مهو «ةيقيقحت ال ةينيمخت
 اذإو «زايحإلا نم امهنيب ام لق تند اذإ نيئيشلا نيب ةفاسملا نأل ؛لقألل برقأ وهو ندألا ريعتساف يأ :لقأ
 .امهنم لقأ يأ :ليللا يثلث نم .كلذ رثك تدعب

 نيب رييختلا نم رم امل قباطم وهو "ىندأ" ىلع افطع نيقابلل بصنلابو ؛رماع نباو عفانو ورمع يبأل يأ :رجلاب

 ءأدتبم :همايقو .نيثلثلا نم ندألا وهو ءهنم دئازلا مايق نيبو ؛ثلثلا وهو هنم صقانلا مايق نيبو فصنلا مايق
 هيف رييختلا عقو امل قباطم كلذك همايقو :"بيطخلا" فو ."لمحلا" نم ؛هلثم يأ «ربح "خلإ هب رمأ ام وحن" :هلوقو

 فطعلا يأ :زاجو .ناثلثلا وهو هيلع ةدئازلا وأ ءثلثلا وهو هنم صقانلا وأ ؛همامتب فصنلا مايق نم ةروسلا لوأ

 (لمجلا ةيشاح) .ريمضلا ريغب يأ "لصفلل" :هلوقو «ءلصفنملا ريمضلاب يأ ديكأت ريغ نم لصتملا عفرلا ريمض ىلع
 انأب لوقتا ىلع يأ (رهعب ردع نسينا "ربعنا ىلا اههقؤتو تيك اهلك ةريوسلا انآب لوألا لوقلاا ىلع وأ اقدم
 نع يأ 'مهنع ففخف" :هلوقو «يدم "خلإ ملعي كبر نإ" :هلوق نأب لوقلا ىلع نينس رشع وأ ءاضيأ ةيكم
 "مهنع" يف ريمضلا نأ هترابع رهاظ ناك نإو «دارملا وه اذه ,دمتعملا ىلع اضيأ يبنلا نعو «ةباحصلا نم نيتفئاطلا

 (لمجلا ةيشاح) .ليللا لك تماق ىلا ةفئاطلل عجار



 ةففخم نأ َملَع َراَبلآَو َلِيَلا ىصحي ُرِّدَقُي ُهَّلآَو :ىلاعت لاق .مهنع ففخف ءرثكأ وأ

 هيف ماوقلا بني اسيف اونوفتل ليللا: يأ ةوصخم نإ هلأ أ «فودذحم اهمساو ةليقثلا نم

 أوُءَرَقأف فيفختلا ىلإ مكب عجر هيلع تاق ىكيلع قشي قالذو معي مايقب الإ

 ين. مليتتلا .يض انقل .نأ ني سيت اه ةوطعتا هناي مالاسعلا  تادوقلا قب و

 نم َنوْغَعَبُيا قورفاسي ضْألا ىف َتوبرَصَي َنوُرْحاَءَو ضرم فكيف نيس 4

 هللا ليبَس ىف َنوُلِتَقُي َنوُرَحاَءَو اهريغو ةراجتلاب هقزر نم نوبلطي هللا لضف

 ام مايقب مهنع ففخف «ليللا مايق يف يف ركذ ام مهيلع قشي ةئالثلا قرفلا نم لك و
 نيدهاجاو نيرفاسملاو ىضرملا

 ,ةروسلا هذه لئاوأ يف لبللا مايق ضرف دق هللا نأ :ةشئاع نع يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ ج رخأ + باك يا

 هللا لزنأ مث ءارهش رشع يئنا ءامسلا ف اهتمئاخ هللا كسمأو .مهمادقأ تخفتنا نح الوح هباحضأو كك ظ يببلا ماقف

 ىلع 5 ىيببلا ةكيم :ريبج نب ديعس نع ريرحع نبا جرخأو ءاعوطت ليللا مايف راصف .ةروسلا هذه رخآ ُق فيما

 نإ" نينس رشع:دعب هللا لزنأف ءهعم نوموقي هباحصأ نع ةفئاط تناكو ءرمأ امك ليللا موقي ءنينس رشتع لاحلا اذه

 (قيلامكلا ريسفت) .ارهش رشع ةتس امهبي ةنملا :ليقو:«نييبس رشع دعب مهنع هللا ففخق "خلإ ملعي كبر

 عي :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاقو ءءاصقتسالا ليبس ىلع دعلا :ءاضحإلا :"رداصملا جات" يف :هوصحت نل
 كلذ ةدم ىلع اوردقت مل نأ ملع ؛كلاسلا ريدقتب ال «ىلاعت هللا ريدقتب ةقيقحلا راهن ىلإ ةعيبطلا ليل نم كولسلا
 كلاس نم مكف ءمكريسو مككولس ىلع ال ؛هتمحرو هللا لضف ىلع بترتم لوصولا ذإ ؛هللا ىلإ لوصولاب كولسلا

 .لصفنا لصتا نم لك الو

 ءازحلا مسا قلطأف «ةالصلا ءازجأ دحأ ةءارقلا نأل ؛ةالصلا ةءارقلا هذه نم دارملا نأ ٍنيعي :رسيت ام اولصت نأب

 دارأ :ليقو «ةالصلا يف هتءارق نآرقلا ةءارق نم دوصقملا نأ يعي :خإ اولصت نأب (ريبكلا ريسفتلا) .لكلا ىلع

 ؛:ةضصعب نارقلا اوعرفاف : نيعملا :ليقو ءمكيلع رسيت ام ضعب اولصف :ئعملاو ءافاك أ صعب اًهأل ؛ةالصلا ةءارقلاب

 (نيلامكلا ريسفت ) .بدنلل نيريخألا ىلع رمألاو .ءاشعلاو برغملا ةالص يف :ليقو ؛مكيلع رسيت ام فيك

 .نيثلثلا وأ ثلثلاو فصنلاب ريدقتلا نم :خ ! ركذ ام



 رثدملا ةروس ظ هون نورشعلاو عساتلا ءزججلا

 اوُبيِقَأَو مّدقت امك ُهَنِم َرَسَيَت ام أوءَرَأَف سمخلا تاولصلاب كلذ خسن مث
 نم ضورفملا ىوس ام اوقفنت نأب َدَّأ أوض رف ةاكرلا اوُتاَوَو ةضورفملا هزل
 نم يتيفنأل أومدقت اَمَو :بلق بيع نع اًنَسُح اًضَرَق ريخلا ,ليبس يا لاما

 نكي مل نإو هدعب امو ءلصف "وه"و «متفلخ امب اريَح وه ِهللآ َدنِع ُهوُدج ٍرْيَخ
 أوُرِفْغَتَساَو 0 ٌمَظَعَأَو فيرعتلا نم هعانتمال ؛اههبشي ةفرعم

 .نينمؤملل 2: ٌّمِحَّر ٌروفَع

 ةيآ نوسمحو سمخ ةيكم رثدملا ةروس

 ميح ىلا مريهعرلا هللا مسب

 رسيت ام الإ ليللا مايق ضارتفا خسن ةروسلا رخآ نإ :ملعلا لهأ ضعب نع يعفاشلا هاكح اذك :لإ كلذ خسن مث
 ليللا مايق راصف ؛ةروسلا رخآ ٍف فيفختلا هللا لزنأ مث" :ةشئاع لوق لعلو ؛"رسيت ام اوؤرقاف" :هلوقل ؛هنم
 ىدم ةروسلا رخآ نأل ؛ةبحاولا يأ :ةاكزلا اوتآو (نيلامكلا ريسفت) .مايقلا قلطم ال ردقملا مايقلا وه "اعوطت

 ةنيدملا يف امنإو ,ةكمن ناك ةاكزلا لصأ نإ :لاقيف رثكألا هركذ امك ايكم لعج ولو «فنصملا هركذ ام ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .رطفلا ةقدص هب دارملا :ليقو ءاهرخآ

 يرقو محرلا ةلص نم ؛ةاكزلا ىوس ام ديري :كذ سابع نبا نعو «ةلفانلا ةقدصلا هب دارملا نأ نعي :+خ :2! اوقفت نأب

 هود ل ةفارظ "هللا ببع"و :طرشلا باوج " هودحت"و (ةيطرش "ام" :خإ اومدقت مو (نيلامكلا ريسفت .فيضلا

 لوعفم "اريخ" :ارجأ مظعأو اريخ وه (لمجلا ةيشاح) ."هودحت"ل يناثلا لوعفملا وه "ريخ"و اهلا نم لاح وأ

 .زيبمت "ارجأ"و "اريخ" ىلع فطع "مظعأو" :هلوقو ,"اودحجت"ل لوألا لوعفملل ديكأت وهو 0"اودحت" يلوعفم نا
 .ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلاب ءارحأ مظعأو ريخ وه :لامسلا وبأ أرقو :"ريبكلا" فو (نايبلا حور)

 نيب الإ عقي ال لصفلا ريمض نأ :هلصاح لاؤسل ةراشإ "خلإ هدعب امو" :هلوقو ءلصف ريمضلا يأ :خإ وهو
 "فيرعتلا نم هعانتمال" :هلوقو «"اههبشي وهف" :هلوقب هنع باجأ دقو ؛ةركنو ةفرعم نيب عقو دق انههو «نيتفرعم
 «ليضفت مسا هنأ اب فيرعتلا نم هعانتما هجوو .فيرعتلا ةادأب فيرعتلا نم هعانتمال :هريغ ةرابعو "لأب يأ

 ام" :حراشلا لاق امك ةردقم "نم" انهو ءاريدقت وأ اظفل "نم" هعم ناك اذإ هيلع "لأ" لوحد زوجي ال وهو

 (لمجلا ةيشاح) ."متفلخ



 هبايثب ففلتملا يأ ؛لادلا يف ءاتلا تمغدأ رثدتملا هلصأو ٌدكو ىبلا ت) ري 50 اجيت

 َكلَبَرَو .اونم وي : نإ اغلا كف لهأ ففاوخت | 3 رذنأف يق .هيلع يحولا لوزن دنع

 ءاهرصق وأ ةساجنلا نع (2 َرْهَطَف َكَباَيِبَو .نيكرشملا كارشإ نع مظع , َرْبَكَ
 225 ىبلا هرسف َرجكاَو .ةساحم اهتباصأ امترف :ءاليخ مهايث برعلا رج فالح

 نو عقم هوما يفك ةاضافو نهج اسال معا صو قهعال نوع ل ظشئ6ْ م2, هجهأف ناثوألاب

 ريسفت) .دسحللا ىلي يذلا راعشلا قوف سبلي امه وهو راثدلا سبالل وهو :رسدتملا هلصأ «نيديدشتب : رثدملا اهيأ اي

 اه لوأو ةنيحس عبلت ىلإ يىحؤلا رتف مث "أرقا" تلاع وأ نأ روهمججلا :خ! دنع هبايثب ففلتملا (دوعسلا يب أ

 ىشمأ ؛انأ ائيبق" :لاق ءيحولا ةرتف نع ثدحي كي هنأ :نيحيحصلا فو ' رثدملا اهيأ اي" يحولا ةرتف دعب تلزن

 هنم تفخف «ضرألاو ءامسلا نيب يسرك ىلع دعاق ءارحب نءاج يذلا كلملا اذإف ءءامسلا نم اتوص تعمس

 يحولا يمح مث ,”"رجهاف" :هلوق ىلإ "رذنأف مق رثدملا اهيأ اي" هللا لزنأف ءئولمز ىنولمز :تلقف «ىلهأ تكحف

 ؟لجرلا اذه يف لوقت ام :لاق اولكأ املف ءاماعط شيرقل عنص ةريغملا نب ديلولا نأ يباربطلا هاور ام امأو ؛"عباتتو

 عيرثدتو هسأر عنقو نحف ص يبلا كلذ غلبف ءرعاش اوهستعل لاقو ؛نهاك مهضعب لاقو عءرحاس :مهصعب لاقف

 (نيلامكلا ريسفت) .فيعض وهف "ربصاف كبرلو" :هلوق ىلإ "رثدملا اهيأ اي" لزنف
 ام الإ اريشبت حلصي دحأ نكي مل تقولا كلذ يف هل اضيأ ريشبتلاب اثوعبم ناكو راذنإلا ىلع رصتقا امنإ :رذنأف مق

 (يواصلا ةيشاح) ."اريذنو ارشبمو ادهاش كانلسرأ انإ" هيلع لزن مالسإلا عستا املف ءادج لق

 ءافلا لإ :يلصوملا حتفلا وبأ لاق ءاهدحأ ءاهوجو ةيف ارك د "ريكف" :هلوق ِق ءافلا :" عيكلا" ُِق :ربكف كبرو

 اذه ىلع هدعب ام كلذكو «؛كبر ربكف مق :ىيعملاو «ةيئازحلا ئعم ةدافإل ءافلا تلخد :جاحزلا لاق :اهيناثو «ةدئاز

 اهريبكلا عدت ذلف ناك ءيش يأو : يدقتلاو «طرشلا ئعم ةدافإل ءافلا :فاشكلا بحاض لاق :اهتلاث و 3 ليوأتلا

 نع هيودرم نبا جرحأ نكلو ؛ةضورفم ةالصلا نكي مل هن هنأ هيفو ءحاتتفالل ؛ةالصلا ةريبكت ىلع لمحي دقو :2إ نع مظع

 حتفن نأ 5 يببلا انرمأف .."ربكفا لبر و" هللا لزنأف ؟هالصلا ىف انلخد اذإ لوقت شيك" ىلا لوسر اي :انلق ه ةريره يبأ

 (نيلامكلا ريسفت) .كبر ربكف ءيش نم نكي امو :لاق هنأك ءطرشلا نيعمج هدعب اميفو هيف ءافلا :اولاق بكاي ةالصلا

 :يرهزلا نع رذنملا نبا ىور ءاهرحب ةساخحن مهتباصأ اعرف ءربكتلل يأ ةيتحتلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب :ءاليخ

 لاقو «روصنم نب ديعس هاؤر «كلمع حلصأ :دهاجم نعو ءرصقو رع :سؤاطو سابع نبا نعو ا اهلسغاو

 (نيلامكلا ريسفت) .هبشأ لوألاو «كلذ ريغ ليقو «ةرهاط كبايثف لص :هيف ليق :يعفاشلا



 رثدملا ةروس هو 0 هيف اشم

 بلطتل ًائيغ طعت ال يأ :لاخ عقرلاب جم ا نعت و .هرجه ىلع مد ي

 ىَبَرِلَو .بادآلا فرشأو قالخألا لمجأب رومأم هنأل ني هب صاخ اذهو ءرثكأ هنم

 وهو روصلا يف خفن (ج2) روقاتلا ىف رقت اَذِإَف .يهاونلاو رماوألا ىلع 20 ٌربِصآَف
 ؛ئبو «أدتبملا هلبق امم لدب ٍذِبَّمْوَي رقنلا تقو يأ َكِلاَذَه .ةيناثلا ةخفنلا نرقلا

 تلد ام "اذإ" يف لماعلاو 2: ٌريِسَع ُمَوَي أدتبملا ربخو .نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل

 ريسي هنأ ىلع ةلالد هيف 20 ريِسَي ُرَيَغ َنيِرِفَكلا ىَلَع .رمألا دتشا يأ ةلمجلا هيلع

 ريسفت) .طق انثو يبن دبعي مل هنإف ؛هرهاظ ميقتسي ال هنأل ؛هيلع ماودلاب رجملا لوأ] :هرجه ىلع مد يأ

 ةيشاح) .كلذك سيلو ناثوألا ةدابعب اسبلتم ناك هنأ يضتقي ةيآلا رهاظ :لاقي ام كلذب عفد [(نيلامكلا

 عمطي وهو ائيش بهي نأ يأ :صاخ اذهو .فيفختلاو فقولل :نوكسلاب أرقو «لحما بوصنم :عفرلاب (يواصلا
 يف هبضنم ولعل ؛ةصاخ هلي هللا لوسر هنع ىن ةنكل زئاج وه :هاطعأ امم رثكأ هل بوهوملا نم ضوعتي نأ
 كتوبنب نئنمت ال عملا :ليقو .ءيهيزنت يهنلاو ماع :ليقو :صاخ اذهو (اصخلم نايبلا حور) .ةنسحلا قالدعألا

 (نيلامكلا ريسفت) .اريثك هيطعي امل ايئار ارثكتسم طعت ال :ليقو ؛مهنم رحألا ةرثكل ابلاط سانلا ىلع
 :ئععملاو ءتيوصتلا وهو ببسملا ديرأو ببسلا قلطأف .توصلا ببس وه يذلا عرقلا وهو رقنلا نم :روقانلا يف
 هلصأو «تيوصتلا ىيعمج رقنلا نم لوعاف :روقانلا :روقانلا يف (يواصلا ةيشاح) .روصلا يف ليفارسإ توص اذإ
 ليطتسم وهو يأ :نرقلا وهو (نيلامكلا ريسفت) .هب عرقي هنأل ؛راقنملا هنمو ءتوصلا ببس وه يذلا عرقلا
 ةيناثلا ةحفنلاب جرخيف «ةبقثلا كلت يف عمجتو ءاهلك حاورألا ددعب بقث هيفو ء«ضرألاو ءامسلا نيب امك همف ةعس
 (يواصلا ةيشاح) .ىلاعت هللا نذإب ايح دسحجلا دوعيف ؛هنم تعزن يذلا دسحجلا ىلإ حور بقت لك نم

 "موي" يأ "ىنبو" :هلوقو «ةراشإلا مسا وهو "هلبق امم لدب" :هلوقو ؛"اذإ" نعم وه "يذلا" يأ :رقنلا تقو يأ
 نم) .روصلا يف رقن اذإ موي يأ «ةلمحلا نع ضوع اهنيونتو "ذإ" وهو "نكمتم ريغ ىلإ" :هلوقو «حتفلا ىلع
 ارقتسم افرظ "ذئموي" لعجي دقو «هيف بارعإلا رثأ رهظي مل اذلف :نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل (نايبلا حورو لمجلا
 اذإ يأ :يف لماعلاو (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي يف تقولا كلذ نوك لاح ريسع تقو رقنلا تقو يأ ؛هربخل

 (نيلامكلا ريسفت) .مهيلع رمألا رسع روصلا يف خفن
 (كرادملا ريسفت) .نيرفاكلا ىلع رمألا رسع روقانلا يف رقن ذإف :يهو «ءازجلا ةلمج يأ :ةلمجلا هيلع تلد ام



 رثدملا ةروس "و نورشعلاو عساتلا ءرججا

 ةعج لوعقم. وأ لوعقملا ىلع قطع تلك نَمَو ئكرتا قوو .ةرسغ فا يأ
 لهأ ذنب اذرقتم يأ "قفلت نم" فوذحملا ريمض نم وأ "نم" نم لاح 8 ةنيعع

 نم اللصتم اعتمااو ِض (ةودعم لج دل ا .ةريغملا نب ديلولا وه ءلام الو

 لفاحما نودهشي 22: اًدوبُش رثكأ وأ ةرشع َنيِبَبَو .ةراجتلاو عورضلاو عورزلا

 ُّث 22: اَديِهَمَت دلولاو رمعلاو شيعلا يف هَل تطسب ُنِدَيَمَو .مقتاداهش عمستو

 ©: اًديِيَع نآرقلا يأ اَنجّيَأِل ناك مُهْنِإ كلذ ىلع هديزأ ال دلك 72: ديِزأ نأ ْعَمطَي
 دعصي ران نم البجح وأ باذعلا نم ةقشم 2: اًدوعِص هفلك أ ,هقِهّرأس .ادناعم . ء 0 تا 2 0 را 3 © 4 كا 1 :

 (لمجلا ةيشاح) .نيرفاكلا ىلع هرسع تقو يف نينمؤملا ىلع ريسي يأ ؛هرسع لاح يف يأ :هرسع يف يأ

 ةماقتسا مدع عم فوطعملا نم لاحلا نوك زوجيو ءاديحو هنوك لاح اذك وه يذلاو ينرذ يأ :"نم" نم لاح

 يأ "تقلخ" نم فوذحملا هدئاع يأ :فوذحملا ريمض نم وأ (نيلامكلا ريسفت) .هيلع فوطعملا نم الاح هنوك

 هقلخ يف نكرشي مل يدحو هتقلخ يأ "تقلخ" يف ءاتلا نم وأ "فرذ" يف بصنلا ريمض نم لاح وأ .هتقلح

 ناكو ءهيف تلزن ةيآلا يأ [(نيلامكلا ريسفت) .دهاجبو ةداتقو ند سابع نبا نع يور اذك| :ةريغملا نب ديلولا وهو
 هنوكب همذ ةهجح ىلإ هح لم نم هنومهؤي يذلا ضرغلا قع هل فرصو هبقلب و هب كف وهف «ديحولاب هموق ىف بقلي

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ةرارشلا يف اديحو وأ ءرم امك امينز ناك هنأل ؛هيبأ نم ديحو وأ ؛دلولاو لاملا نم اديحو

 يأ عورضلا تاوذ انهه «دارملاو يدثلا :عرضلا [.يشاوملا نع ةيانك وهو ءعرض عمج عورض] :عورضلاو
 ديعس نعو «ةرشع اوناك مهنأ :دهاحجم نع متاح يبأ نباو رذنملا نبا ىور :خلإ ةرشع (نيلامكلا ريسفت) . يشاوملا

 .هلئاق نم طلغ مهنم ةرامع دعو .ديلولا نس ديلولاو ماشه و دلاحغ :ةالث مهنم ملسأو ء رشع ةياللث .ريبحح نب

 (نيلامكلا ريسفت) .مهانغل ؛كورفاسي ال نيميقم ةكمياروضحو يأ :ادوهش (نيلامكلا ريسفت)

 عرفسلل مهجايتحا مدعل ؛مهيبا عم روضخلا دارملا ول «سانلا نيب مهتهاح ول ؛سانلا عماجب يأ :لفاخا ل ودهشي

 يف لازام ةيآلا هذه لوزن دعب هنأ درو دقف ءهصقنأ لب يأ خب هديزأ ال .مدخلاو معنلا ةرثك نع ةيانك وهف

 (حارصلا) .قيطي ال ام ىلع فيلكتلا :هقهرأس .اريقف كله يح هدلوو هلام ناصقن



 رثدملا ةروس ا نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 تب َرَّدَقَو هلك يبلا نم هعمس يذلا نآرقلا يف لوقي اميف رك هن .ادبأ يوهي مث هيف
 مث .هريدقت ناك لاح يأ ىلع ,2) َرَّدَق فيك بذعو نعل ٌلَيقَف .كلذ هسفن ف

 سبع مث .هيف هب حدقي اميف وأ هموق هوجو يف 59 رات م < َرّدَق فيك لق

 بدأ َمُك .حولكلاو ضبقلا يف داز ,2 َرَسَبَو لوقي امب اقيض ؛هحلكو ههجو ضبق
 آَذَه ام نإ هب ءاح اميف َلاقف 5 ىنلا عابتا نع ربكت مجب ةكيسأو .ناعإلا نع

 :اولاق امك /م2: ِرَشَبْلا ُلَوَق الإ آ1َذَّه ام نإ .ةرحسلا نع لقني 2 ٌرْثْؤُي رحب اَلِإ
 ميظعت مو ٌرَهَس ام َكنَرْذَأ آمَو .مدهح مهو َرَفَس هلحدأ ِهيِلّضَأَس .رشب هملعي امن
 او وشب 0 ةذت لوا اخت ل ..انفاشل
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 (نيلامكلا ريسفت) .اعوفرم ديعس يبأ نع هريغو دمحأ كلذ ىورو ءامهيلك لوزنلاو دوعصلل ديق :خلإ ادبأ
 .بسنلا يف نعطلا :حدقلا :هب حدقي اميف مولا ريسفت) .بيذعغتلاو نعللاب ةيلع اعد يأ :بذعو نعل
 :حولكلاو .هسبع :هحلكو (نيلامكلا ريسفت) .قازرلا دبع هاور امك «ةداتق هرسف اذك :ههجو ضبق (حارصلا)

 يف هنانسأ نع تدبأ نإف «هينيع نيب ام بطق اذإ اسوبع سبع :ثيللا لاق :ضبقلا يف داز (حارصلا) .سبعلا
 (نيلامكلا ريسفت) .يروباشينلا هركذ ءرسب :ليق هيف كفو كلذل متها نإف حلك :ليق هس وبع

 "رقس"و ءأدتبم "ام" "رقس ام" :هلوقو ؟كملعأ ءيش يأ يأ ,هربخ "كاردأ"و ءأدتبم "ام" :رقس ام كاردأ امو
 (لمجلا ةيشاح) ."يردأ"ل ىناثلا لوعفملا دسم ةداس ةلمحلاو ءسكعلاب وأ :هربخ

 وبأ هلاق ءميظعتلا ئععم اهيف لماعلاو «لاحلا ىلع بصن لحم يف اًمأ :اهدحأ «,ناهجو اهيف :رذت الو يقبت ال

 "يقبت" لوعفمو «لاحلا هذه يف رقس اومظعتسا :نيعملاف ؛ميظعتلل "رقس ام" :هلوق يف ماهفتسالا نأ ئعي ؛ءاقبلا

 الو ءاهيف يقلأ نم ىلع يقبت ال :هريدقت :ليقو .هكلت لب ءهرذت الو اهيف يقلأ ام يقبت ال يأ فوذحم "رذت"و
 (لمجلا ةيشاحإ .ةفنأتسم اهنأ :يئاثلاو هيلإ هتلصو الإ باذعلا ةياغ رذت

 ًأدتبم ربح عفرلاب ةماعلا أرق :خ! رشبلل تاو .ةيآلا تجضن املك :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك :خلإ دوعي وجب

 يلع نب ديزو ةلبع لل ندا عملا أرق ."يقبت ال" ف فانئتسالل ةيوقم ةءارقلا هذهو «ةحاول يه يأ ؛
 - «ىيظعتلا نعم اهيف لماعلاو «"رقس" نم لاح اهنأ :اهدحأ ,هجوأ ةثالث اهيفو «لاحلا ىلع اهبصنب يفوعلا و



 رثدملا ةروس «. نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 انأ نيكل ديدش ايوق ناكو رافكلا ضعب لاق ءاهتنزخ اكلم 2: َرَسَع ةعَست اَيَلَع

 الإ راثلآ بح جأ ند مو لاس لاق .نينثا متنأ ىوفكاو رضي نين مك

 الالض ٌةَتَتِف لإ كلذ مم دع اة م3 نومهوتي امك .نوقاطي الف يأ 0

 5 سس بسسس م١ فرفش يشع ةعلق اوناك' ل هاولوقي كأي 1وُوَقُك خوذلل

 ؛صاصتعخالا ىلع اهبصن يرشخمزلا لعجو ."رذت ال" نم :ثلاثلاو «"ىقبت ال" نم لاح امنأ :يناثلاو ,مدقت امك-

 "ةحاول"و .راشبألا ةريغم الإ نوكت ال رذت الو قيال يل رانلا نأل :لاق ؛ةدكؤم الاح خيشلا اهلعجو ؛ليوهتلل

 نسحلا بهذ هيلإو «سانلا مهو ءرشبلل رهظت افأ يأ رهظ يأ حولي حال نم :امهدحأ «ناينعم اهيفو «ةغلابم ءانب
 .هدوسو هريغ يأ هحول نم اهنأ :سانلا روهمج بهذ هيلإو :يناثلاو ,ناسيك نباو

 ؛«ضرألاو ءامسلا نيب ءاوهلا :مضلاب حوللاو «هريغ يأ هحولو شطعلا هحال :لاقي ءشطعلا ةدش حوللا :ليق

 نإ" يف يهك ةيوقم "رشبلل" يف ماللاو ,ءسنإلا هب دارملا نوكي نأ امإو .دولجلل ةريغم يأ ةرشب عمج امإ ريلي

 ةعست اهيلع' :هلوقو «لاحلا لحم يف "يقبت ال" نوكل ؛ةيوقم "ةحاول" يف بصنلا ةءارقو ؛'نوربعت ايؤرلل متنك
 (لمجلا ةيشاح) .فانئتسالاو ةيلاحلا ئبعأ ؛نامدقتملا ناهجولا اهيف ةلمحلا هذه "رشع

 «كلم فلأ رشع ةعست :ليقو ءابيقن رشع ةعست :ليقو ءرشع ةيئامث هعمو ءكلام مهو يأ :2إ رشع ةعست اهيلع

 نأ هللا ءاش نإ حيحصلاو :تلق :"يبطرقلا" فو ."وه الإ كبر دونج ملعي امو" :ىلاعت هلوقل قفاوم يفاثلا لوقلاو

 (ارصتخم يواص) .اهنع رجعت ةرابعلاف مهتلمج امأو ءءابقنلاو ءاسر مه رشع ةعستلا ءالؤه
 ةيآلا هذه لوزن تقو لهج وبأ لاق امل لوقلا اذه لاقو ءشطبلا ديدش ناكو دشألا وب أوهو كلاي م لاق

 . "كرادملا" يف امك ءمهدلا تنأو مهنم ادحاو اوذحأي نأ مكنم ةرشع لك عيطتسي انآ

 امنإو ."ةنتف"ل ةفص "نيذلل" :هلوقو «ةنتف ببس الإ يأ ءفاضم فذح ىلع "لعجا' 7 ناث لوعفم :خ! ةنتف الإ

 ؛كلذ نم ديزأ نونوكي ال مل :نولوقيو نوؤزهتسي رفاكلا نأ :لوألا :نيهجو نم محل ةنتف ددعلا اذه راض

 مايق ىلإ هللا قلع ام .لوأ نما سنالاو نا نم ملاعلا رثكأ بيذعت ىلوتي فيك ليلقلا ددعلا اذه نأ :ىئاثلاو

 (يواصلا ةيشاح) .ةعاسلا

 ؛هيلع صوصخملا ددعلا اذه ىلع مهنأب هللا رابخإف «لوقلاب لعجلا دارملاو ."اهلعج"ب قلعتم :نقيتسيل

 ءرشع ةعست الإ مدع انلعج امو :لاق هنأك .هل لعدم ال ددعلا اذهي رافكلا ناتتفا نيعأ فصولاو مهاقيتسال

 دقلو :ليق هنأك ءرفاكلا امب نعتفي نأ ةليلقلا ةدعلا هذه لاح نأل ؛رشع ةعست عضوم "اورفك نيذلل ةنتف" عضوف

 (نيلامكلا ريسفت) .نيرفاكلا ةريحو نمؤملا قاثيتسا لجأل ؛اهب نعتفي نأ افأش نم ةدع مدع انلعج



 0 <« * نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رشع ةعست اهنأ مفوك يف لو يبلا قدص دوهيلا يأ َبَتكْلا آوُتوُأ َنيِذْلا نيبتسيل
 ىتأ ام ةقفاوم اة اًمنّميِإ باتكلا لهأ نم ْاَوُعَماَ َنيِذَلا َداَدْرَيَو مهياتك يف امل قفاوملا

 يف مهريغ نه َنوُيْؤُمْلاَو بتل اوُنوُأ َنيِذلا باَترَي لَو مههاتك يف امل لَو يبلا هب
 َداَرَأ َذاَم ةكمم. َنوُرِفَكْلاَو ةنيدملاب كش تضَرَم ميولق ىف َنينأا َلوَقَيِلَو ةكئالملا ددع

 ركنم لالضإ لثم يأ َكِلَذَت الاح برعأو :كلذب هتبارغل هومس ُلَثَم ددعلا اذ ُدّشآ
 َكََر َدوُنُج ْمَلْعَي اَمَو ُءآَشَي نَم ىِدَبَو ُءَشَي نم ُهّلآ ٌلِضَُي هقدصم يدهو ددعلا اذه يس قا رق
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 (2) ٍرَمَبلِل ئَركِذ الإ رقس يأ َىِه اَمَو ّوه الإ مفاوعأو موق يف ةكئالملا يأ

 عرشع ةعست هنأ هيف بوتكم ةنأل ؛بفاتك يق ال قفاوملا ربَغَع ةعسن موك يف 285 هقدص اونقيتسيل يأ :يبنلا قدص

 جرخأو ؛مهياتك يف ام رانلا ةنزخخ ددع قفاو نيح باتكلا لهأ نقيتسيل :لاق هنأ ةداتق نع قازرلا دبع جرخأ اذك

 :اولاق ؟مدهج ةنرحخ ددع مكيبت ملعي له :ُدكُص يبلا باحصأ نم سانأل دوهيلا نم سان لاق لاق رباح نع يذمرتلا
 (نيلامكلا ريسفت) .رشع ةعست :لاق ؟منهج ةنزنع ددع مك :اولاقف كو يتلا ىلإ اوؤاحف :هلأست يح يردن ال
 نيذلاب دارملاو ءدوهيلا دالوأ نينمؤملاو باتكلا اوتوأ نيذلاب دارملاف «رياغتلا لصحف دوهيلا ريغ يأ :مهريغ نم

 :لاقي ام عفدناف «ةمألا هذه نم لب .دوهيلا ريغ نم مهدعب نوروكذملا نونمؤملاو ىراصنلا مه ايناث باتكلا اوتوأ

 دعب ةنيدملا يف نوكيس امع رابحإ كلذو ؛"لوقي"ب قلعتم :ةنيدملاب (يواصلا ةيشاح) .اراركت ةيآلا يف نإ
 .بيرغلا رمألا يف لمعتسي لثملا نإف :هتبارغل (نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملاب ثدح امنإ قافنلا نأل ؛ةرجحلا

 هجو نيبو «لثملل اهباشم هنوك لاح اذه يأ ةمياشملا ىلع ىئعملاو ءاذه نم يأ الاح الثم يأ :الاح برعأو

 ةيشاح) .لوصوملا ةلص "هللا دارأ"و هرب لوصوم "اذ"و أدتبم "ام" نوكت نأ حصيو "خلإ هتبارغل" :هلوقب هبشلا
 اذه ركذ ناك املو ."ةيآ مكل هللا ةقانا هله" :هلوقك هنم زييمت وأ "الثم" :ىلاعت هلوق يأ :الاح برعأو (لمجلا

 هللا دارأ ءيش يأ :نيعملاو ءالثم ىعم لاثمألاب اهريس نابكرلا هب ريست نأب قيقح هلثم نأو «ةبارغلا ةياغ يف ددعلا

 (كرادملا ريسفت) .بيجعلا ددعلا اذ

 رشع انثا :ىلاعت لاقف ءءامسلا لهأ ددع نع هبر لأس هنأ لع ىسوم ثيدح يفو ءاقرثك طرفل :خلإ ملعي امو

 رومعم وه الإ ةيواز الو تيب عضوم ملاعلا يف سيل :"ةيدمحملا رارسألا" يفو «بارتلا ددع طبس لك ددع ءاطبس
 .ىلاعت هللا الإ هملعي ال اع
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 يأ 2: َرْيْذَأ ةزمه اهدعب لاذلا حتفب ذِإ ٍليَّلآَو 2 رَمَقْلاَو "الأ" ىنعمب حاتفتسا الك
 نوكسب "ربدأ ذإ :ةءارف ٍيفو .راهنلا دعب ءاج لاذلا حتمب 0 اذإ" ةءارق فو ( ىصم

 ىَدَحِإَل رقس يأ اَْيِإ .رهظ 2) ٌرفسأ آَذإ حّبّصلآَو .ىضم يأ «ةزمه اهدعب لاذلا

 9 ربَكْلأ

 ةنخأبا ىلإ وأ ريخلا ىلإ ٌمَّدَقَتَي نأ "رشيلا" نه لدب رتكعي ةآاش نمل 655 رشبلل

 تا ةديرهر د 4 امب 98 كك .رفكلاب رانلا وأ رشلا ىلإ 1
 ت1 دوس <

 باذعلا ئعمم امنأل ؛ركذو "ىدحإ" نم لاح ريِذت .ماظعلا ايالبلا

 3 َرَخاَتَي وأ ناميإلاب

 ققحت ىلع هيبنتلل ةديفملا ماللا فيفختو ةزمهلا حتفب :"الأ" ىنعمب .نيرسفملا رثكأ هيلإ بهذو اهركنأ نمل عدر :الك

 ؛ىركذ مهل نوكي نأل ؛راكنإ وأ اهركنأ نمل عدر هنأ :يواضيبلا ركذو :خلإ الأ ىنعمب (لمجلا ةيشاح) .اهدعب ام

 نباو ةورمع يأ ةءارق وه امك اهلبق ريش هاب ربد نم ا ربذأ (نيلامكلا ريسهت) .امح ئعم اهإ :يىضرلا لاقو

 (نيلامكلا ريسفت) .برطقلا نع لقن اذك «لبقأ اذإ ليللاو

 "ربدأ"و «فلأ الب "ذإ" نوكيف «ةزمه اهدعب "ذإ" نم لاذلا نوكسب ربدأ ذإ صفحو ةزمحو عفانل يأ :ةءارق فو

 (نيلامكلا ريسفت) .بهذو ىضم يأ رابدإلا نم

 اهنأل ؛عبسلا ربكلا تاكرد ىدحاإ اإ :ليقو ءاهنم هدحاو رقسو ةريثك ربكلا ايالملا يأ :خخا ربكلا ىدحال اهكا

 فلألا كل رف ةلعفو لعف ىلع هور درطملاو ربك مدمج ربكلا يةيواهلاو ريعسلاو رقس و ةمكحملاو ىفلو منهج

 (نيلامكلا مست 0 .عاتلا ةلزنم

 عراذتإ ربكلا مظعأ :ليق هنأك ميظعتلا ئيعم نم هنمضت امل "ىدحإ" نع رمي هنأ :اهدحأ «هجب وأ فيف خا اريدذن

 هلاق ءردقم لعفب بصن هنكلو ءاضيأ راذنإلا نعم. ردصم هنأ :يقاثلاو «راكنإلا نعمب ريكنك راذنإلا نيعمب ريذنف

 5 ريمضلا نم لاح هك :عبارلا «جاجزلا هلاق "اهنإ" 2 ريمضلا نم لاح وهو (« لعفم نعم ليعف هنأ :تلاغلا عءارفلا

 لوأ "رذنأف مق" لعاف نم لاح هنأ :سماخلا «ةرذنم ربكلا مظعأ :ليق هنأك ميظعتلا يعم نم تنمضت امل "ىدحإ"

 نم لاح هنأ :نماثلا ربكلا نم لاح هنأ :عباسلا ؛ةروسلا لوأ "رذنأب بوصنم ردصم هنأ :سداسلا «ةروسلا

 ريغ :ليقو "نينعأ" رامضإب ب وصنم هنأ : رشاعلا ؛ةيطع نبا هلاق " كلا ىدحإ" نم لاح هنأ :عساتلا ءربكلا ريمض

 (نيلامكلا ريسفت) .لاخلا يذ ثينأت عم اركذم لعج يأ :خلإ ركذو (لمجلا ةيشاح) .كلذ

 (نيلامكلا ريمسفت) .رورجغلاو راجما نم كك رورخلاو راجلاف أ :"رشبلا" نم لدب
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 ريسفت) .ثنؤت ال اهِإف ؛لوعفم عم. اليعف سيلو ؛متشلا نعم ةميتشلاك :ىضاقلا لاق ءرانلا يف اهلمعب ةذوحأم :ةنوهرم
 .امب نونهري مه لامعغأ ال مهأل ؛نينم ملا لافطأ مه هه ىلع نع هححصو مكاخلا ىور :نونمؤملا مهو (نيلامكلا

 يأ ردقم أدتبم نع ربخ ,فوذحمب. قلعتم "تانج يف" :هلوق نأ ىلإ كلذب راشأ :تانج يف نونئاك (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) ؟مهاحو مهأش ام :ريدقتلاو ءردقم لاؤس باوج يف ةعقاو ةفنأتسم ةلمحلا هذهو ءمه

 ("نيميلا باحضأ" نم الح نوككي نأو «تانج يفامه يأ رمضم أدتبم ربح نوكي نأ زوجي :خلإ تانج يف

 رهظأ وهو "نولءاستي"ل افرظ نوكي نأ زوجيو «ءاقبلا وبأ امهركذ "نولءاستي" لعاف نم الاح نوكي نأو
 عمي نوكي نأو ءاضعب مهضعب لأسي يأ «هباب ىلع نوكي نأ زوجي "نولءاستي"و «هلعاف نم ةيلاحلا نم

 (لمجلا ةيشاح) .مهريغ نولأسي يأ نولأسي
 ؛مهنيب اميف مدقتملا لاؤسلا ريغ وهو رانلا لهأل ةنجلا لهأ باطحخ لوقلا اذهو «نيمرجملل يأ : مه نولوقيو

 الب دولخ رانلا لهأ ايو «توم الب دولح ةنحلا لهأ اي يدانملا يدانيو اهيف نورقتسي نيح ةنحلا لهأ نأ لصاحلاو

 مفوبطاخيف ءمهنع مط فشكي مث .رانلا يف اودلخ نيذلا نيمرحملا مهفراعم نع اضعب مهضعب لأسي «توم
 (نيلامكلا ريسفت) ؟رقس يف مككلس ام :مهلوقب
 نإف "رقس يف مككلس ام" :هلوق نيبو "نيمرجملا نع نولءاستي" :هلوق نيب عمجلا لكشتسا امل :رققس يف مككلس ام
 مث ؛مهنيب اميف ةرم لاؤسلا نأب هعفد ىلإ راشأ ؛مهاح نع مههلاؤس يناثلاو ,.مهاح نع مهريغ لاؤس يضتقي ىلوألا

 يأ «لطابلا يف عورش :ضونلا :ضوخن انكو (نيلامكلا ريسفت) .رانلا نع نيدحوملا جارخإ دعب نيمرحبا نولءاستي
 رمألا ف سبللاو «مالكلا يف ضراعتلا :ضوخلا :"حارضلا" يفو (كرادملا ريسفت) .هللا تايآ يف روزلاو لطابلا لوقت
 (يواصلا ةيشاح) .هريغو نيدلا موي بيذكتل لماش ماع ليطابألا ب ضوخلا نأل ؛ميمعت دعب صيصخت :نيدلا مويب
 ةعافشلا توبث ليلد هيفو .نيرفاكلا نود نينمؤملل اهنأل ؛نيحلاصلاو نييبنلاو ةكئالمللا نم يأ :نيعفاشلا ةعافش
 (كرادملا ريسفت) ."رضمو ةعيبر نه رثكأ هتعافشب ةنحلا لخدي نم ىمأ نم نإ" :ثيدحلا يف امك «نينمؤملل



 قلعتم «هربح ط أدتبم مف 7 ةعافش ال قفا و ينام ءايبنألاو ةكئالملا نم
 عيش يأ نعمك

 :ئعملاو يعل نيف لاح َنيِضرْعُم ةَركذَتلا نَع هيلإ ةريمص لفتنا فوذحم
 فرظلا يف نئاكلا

 رثدملا ةروس "ه«< هك  كورشعلاو عساتلا ءزجا

 .ةيشحو (29) ٌةَرِفَدَتْسُم مح 5 ؟ظاعتالا نع مهضارعإ يف مه لصح ءيش يأ
 تضر يا ريمصلا ني لاع

ٍِ 

 ميم ٍيرمآ 3 ديري بيف .برهلا ّدشأ هنم يو يأ .دسأ 22 ةَرَوَسَق نم ترف
 أ سول اه ! : : 2-00 2 2 و

 1 5 عدم "توي "ب يقعتم ءابل 8 3 < 100-000

 .اهاذع يأ م ةرخاألا .تروفاخ ًِ نلف هودار أ انمع عاقب هيك ا اياتك انيلع
  مهيلإ ةفيحصلا .ل وزن

ِ 

 هأرق 2 و كحل َءآش نممف :ةطع مه 1 نآرقلا يأ ءهنإ حاتفتسا لح
 الأ نعم
 ىقتي نأب ئّوقَّتلا ُلَهَأ وه ُهّللا َءاَشَي نأ آّلِإ ءاتلاو ءايلاب َنوُرْكْذَي اَمَو .هب ظعتاف

 هقاقيلسوأ ميكا تافتلالا ىلع عفانل "1

 70102 هال افا 1517 اجلا الفأل همعم هنهو سم هح .ةاقتا نمل رفغي نأب مج ١ ةريغلا ُلَهَأَو

 ىلع لخد اذإ يفنلا نأ نم ةدعاقلا فالخ اذهو ءاعم ديقملاو ديقلا ىلع طلسم يفنلاف يأ :مه ةعافش ال ىنعملاو

 .الصأ ةعافش دجوت ال دارملا لب «ةعفان ريغ اهنكل ةعافش دجوت هنأ دارملا سيل انهف ءطقف ديقلا ىلع طلست ديقم

 ريمضلا يأ فوذحملا اذه ريمض يأ "هريمض لقتنا" :هلوقو ءمه لصح يأ :فوذحمب قلعتم (يواصلا ةيشاح)

 (لمجلا ةيشاح) .رورخملاو راحجلا وه يذلا ربخلا اذه ىلإ يأ "هيلإ" :هلوقو ءهيف انكتسم ناك يذلا
 راحلا وه يذلا ربخلا اذه ىلإ يأ ""هيلإ" :هلوقو ءفوذخملا يف انكتسم ناك يذلا ريمض يأ :ةريمض لقتنا

 ذئنيح يمسو «هيلإ هريمض لقتناو ءابوجو هقلعتم فذح اربخ عقو اذإ رورحباو راجلا نأ ةدعاقلا نأل ؛رورحنلاو

 نم ةلوعف :يرشخمزلا لاق :دسأ ةروسق (يواصلا ةيضاحوا رويل وعلا رارقتسال ؛ارقتسم ارورحبو اراج وأ افرظ

 ىورو «ةامرلا مه :هد يرعشألا ىسوم يبأ نعو تت ةريره يبأ نع روثأم دسألاب ريسفتلاو ءرهفلا وهو رسقلا

 ةغلب ملعأ ام :ان#ذ سابع نبا نع رذنملا نبا ىورو «ةامرلا مه :اضيأ ءاطعو ةداتقو دهاحجم نعو ؛رذنملا نبا امهنع

 مهضارعإ يف اوهبش يأ :هنم تبره (نيلامكلا ريسفت) .لاجرلا ةبصع مه ؛دسألا ةروسقلا نأ برعلا نم دحأ
 .ةروشنم ئعمب ةرشنمو بتكلا فحصلا :ةرشنم افحص (نيلامكلا ريسفت) .اهرافن ف تدع رمح نآرقلا نع

 لاق دق :لاق "ةرشنم افحص ىتؤي نأ مهتم عرما لك ديزي لب" :هلوق.يف ةداتق نع رذنملا نبا نو : خإ اولاق امك

 (تيلايكلا ريسفتوا .فلزغانلاب نرمأ ةضاخن تاتكي اتأف:قلعيانت نأ كرس لإ 35 ينل نلت دم نومكاق

 :ىلاعت هللا لوقي ةيآلا هذه كَ :لاق كو هنأ |" «ةياجلا ف دروو «هاقتا نمل رفغي نأب ريدج وه يأ :ةرفغملا لهأو

 (يواصلا ةيشاح) ."هل رفغأ نأ لهأ انأف يريغ يب كرشي نأ ىقتا نمف ءىقتا نأ لهأ انأ



 ةمايتلا هورس ااا الا ماووالاو ياللا وع
 ةيآ نوعبرأ ةيكم ةمايقلا ةروس

 ديك نمحرلا هللا ميسي

 مولت يتلا 2: حاولا سفكلاب مسقأ لو ةمهلار وَيب مق نيعضوملا يف ةدئاز دل

 :هيلع لد «نثعبتل يأ ءفوذحم مسقلا باوجو .ناسحإلا يف تدهتجا نإو اهسفن

 اهعمجن ْلَب ؟ءايحإلاو ثعبلل 20 ءهَماظِع 3 نأ رفاعلا يف يأ نيسنالا كسل

 امك اهماظع ديعن يأ ؛عباصألا وهو (2) ُهَناَتَب و نأ َنَلَع اهعمج عم َنيِرِدَق

 (نيلامكلا ريسفت) .برعلا مالك يف عئاش ديكأتلل مسقلا ىلع ةيفانلا "ال" ةدايز :ةدئاز "ال"
 تناك نإف ءناسحإلا ف تدهتجا نإو اهسفن مولت نأب ةغلابملل هيف ديدشتلا نأ ىلإ ريشي :خلإ اهسفن مولت يتلا
 :فكذ سابع نبا نع رذنملا نبا ج رخأ ,لعفأ م تيل :لاق ارش :تلمغ نإو «تددزا اله. :لاق اريخ تلمع

 نإ :لاق نسحلا نع ديمح نب دبع جرخأو ءاذكو اذك تلعف ول لوقي ءرشلاو ريخلا ىلع مولت يلا يه :ةماوللا
 ءاهبتاعي الإ هارأ الو ءىسفن ىتيدحب تدرأ ام ؛قلكأب تدرأ ام ؛ئملكب تدرأ ام :هسفن غولي الإ هارت ال نمؤملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن بتاعي ال امدق يضم رحافلا نأو

 ىلع اهصرحل ؛تنسحأ نإو تاريخلا نع دعاقتلاو ريضقتلا يف ادبأ اهسفن مولت يأ :تاسحإلا يف تدهتجا نإو

 نيب سيلو ءانه ةلوصوم بتكت :خإ هماظع عمجن نلأ (نايبلا حور) .ءازجلاب انقيت ءربلا لامعأو ريخلا يف ةدايزلا

 يف اهزيح يف امو "نل"و .نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم "نأ"و .ءىرت امك مسرلا يف نون ماللاو ةزمهلا
 هلوعفم وأ "بسح" يلوعفم دسم ةداس اهزيح يف امو ةففخملا "نأ"و «يفنلا فرح انه لصافلاو ؛ربخلا عضوم

 (لمجلا ةيشاح) .فاللخلا ىلع

 هيلع بحسنملا يفنلا دعب امل باجي [(نيلامكلا ريسفت) .ردقملا "عمج" لعاف نم لاح] :خلإ نيرداق ىلب

 ردقملا لعفلا لعاف نم لاحلا ىلع بوصنم هنأ :امهرهشأ «نالوق هيفو «"نيرداق" بصن ىلع ةماعلاو ؛ماهفتسالا

 انك ىلب يأ ؛ةرمضم "ناك" ربح ىلع بوصنم هنأ :ياثلاو ؛نيرداق اهعمج ىلب يأ ؛باوجلا فرخب ةيلع لولدملا

 نحن ىلب يأ ءرمضم ءادتبا ربخ ىلع اعفر نورداق :ةلبع يبأ نبا أرقو ءحضاوب سيل اذهو «ءادتبالا ف نيرداق

 (لمجلا ةيشاحإ .لورداق

 عم لب ءطقف اهعمج ىلع ةردقلا راصحنا سيل نعي ؛هنانب يوسن نأ ىلع اهعمج عم نيرداق ىلب :ئيعملاو :اهعمج عم

 .اهعمج ىلع نيرداق لب :هريغ غيصو «هنانب يوسن نأ ىلع ردقن اهعمج



 0 لا 9999990 ل يسال 2
 هبصنو .ةدئاز ماللا َرِجْفَيِل نيسفإإلا ُديرُي لَب ؟ةريبكلاب فيكف اهرغص عم تناك

 م َناّيأ ُلَكَْسَي :هيلع لد «ةمايقلا موي يأ 2 مان هفاذكي نأ يأ ءةردقم "نأ'ب

 ءاهحتفو ءارلا ريماكي » َرَصَبْلا قرب ادإف .بيذكتو ءازهتسا لاؤس مت ١» ةَمّيقلا ُمْوَي

 َعِمجَو .هؤوض بهذو ملظأ ©: ٌرَمَقلاَفَسَحَو .هب بذكي ناك ام ىأر امل ريحتو شهد

 ُلوَقَي .ةمايقلا موي يف كلذو ءامهؤوض بهذ وأ برغملا نم اعلطف 2: ْرَمَقْلاَو ْسْبْسلآ
 احلم ال خت ٌرَرَو آل زارفلا .بلط نع عدر كك ؟رارفلا 2 ملأ ني ٍديمَوي ندسنإلا

 .هب نصحني

 هريغ هلاق امنع ةينغ ةدئاز ماللا لعج يفو :همامأ رجفي نأ ناسنإلا ديري يأ ,ةردقم "نأ"ب هبصنو :ةدئاز ماللا

 ئععم يف هلعج نمو مزاللا ةلزنم لعفلا لعح نهو ؛هيصاعمو هتاوهش ناسنإلا ديري أ ءهل لوعفملا ريدقت نم

 روجفلا نأ ل |١ نيكي :ةهمامأ بذكي نأ يأ (نيلامكلا رييسفت) .همامأ رجفيل ةنئاك ناسنإلا هدا نإ يأ أدعبم ردصملا

 رفاكلا وه :ان5# سابع نبا نعو «ريرج نبا ىور اذك «ناسنإلل هيف ريمضلاو ؛هلوعفم "همامأ"و «بيذكتلا ئيعمب

 (نيلامكلا ريسفت) .باسخلاو ثعبلاب بذكي

 :كيرحتلاب قرب :رصبلا قرب (نيلامكلا ريسفت) .الئاس ةمايقلا مويب بذكي يأ «ناسنإلا نم لاح :خلإ لأسي

 .اعرف ريحت :كيرحتلاب :شهد (حارصلا) .فرطي ملف ريحت يأ "رصبلا قرب اذإف" :ىلاعت هلوق هنمو ءاعرف ريحت

 هب بذكي ناك ام ىري ال فقوو صخش ىعمب «عفان ةءارق هذهو ءارلا حتفب قرب :"بيطخلا" يفو (حارصلا)

 ةشهدلاو ريحتلا يف و نانتغل ام* :ليقو قري امم سه قنا قعملاف اهرسك ةءارق ىلع امأو

 نعم. سيل هنإف ؛فوسخلا هيفاني الو «داتعم ريغ دحاو تمس نم اهعولط نيعمب عمجلاف يأ :برغملا نم اعلطف

 يف فسخلا نوكي نأ زوجي :اضيأ باجي دقو «قاحم راعتسم وه لب «ةلباقملا دنع لصحي يذلا ةئيهلا لهأ حلطصم

 عمجلاف يأ :امهءوض بهذ وأ (تيلامكلا ريسفت) .امهتقو داحتا ىلع ةلالد ال ذإ ؛هرخآ ِق عمجلاو ءرهشلا طسو

 ناعمجي :راسي نب ءاطع لاقو «ءكلف يف دحاو لك نوكي الف امهنيب عمج :ليقو ءامهرون باهذ فصو يف امهنيب

 .ىربكلا هللا ران نانوكيف ءرحبلا يف نافذقي مث ةمايقلا موي

 ام لك :يرشخعزلا لاق :رزو ال (نيلامكلا ريسفت) .رسكلا هيف سايقلا نإف ؛ناكم مسا ال يميم ردصم وه :رفملا

 .فوذحم "ال" ربخو :رزو ال .لقثلا وهو رزولا نم هقاقتشاو ءرزو وهف هيف تصلختو هريغو لبج نم هيلإ تأجتلا

 .هل رزو ال يأ



 ةمايقلا ةروس - نى 4 نورشعلاو عساتلا ءرججا

 ذيَمَوَي نسنالا أَوَّبَني .نوزاجيو نوبساحيف قئالخلا ٌرقتسم 2 ٌرقَعَسْلا ٍذنِيَمَوَي َكَبَر نإ
 ْض 8 2 2

 22 راق م 0 كك رق 2 تا 8 كح ١ نبا 42 5 5 َّ 5 5

 دهاش 20 ةّريِصب -هسفن ىلع نلسن إلا لب .هرخاو هلمع لوا يلا رخو مشق اهب

 مان دا مع ا ءا ساو
 عم يي :هريداعم ىقلا َوَلَو .هثازحج نم دب "لف «ةغلابملل ءاضاو عهلمعب هحراوج قطنت

 كرت ا :هيبنل ىلاعت لاق هن كثيلع اسورتمع لك ءاج ول يأ ,ءسايق ريغ ىلع ةرذعم

 نإ .كنم تغني نأ فوخ 2: هب َلَجْعَتِل ٌكَتاَسِل هنم ليئربج غارف لبق نآرقلاب هب

 اذإف :كةلئاسل ىلع هناي رح يأ «هايإ كتءارق جك كام كل ردا ُُق ف اَنيِلَع
 لل ايل  ةلهجما

 نأ زوجي و هلبق راججا هربح أدتبم "رفحا" :هلوقو عةروك ذملا رومألا هذه تناك ذإ موي يأ :خا دئم وي كبر كل

 ؛ رقتسع .بصضتني ال وأ ردقم لعفب بوصنم "ليموي"و ءرارقتسالا ناكم نوكي نأو ءرارقتسالا نئعم اردصم ن وكي

 (لمجلا ةيشاح) .ةتبلا هل لمع الف اناكم ناك نإو .هيلع همدقتلف اردصم ناك نإ هنأل

 0 غةتايح ِْق ةلمع يذلا عءييسلاو خا هكللاصلا هلمع مدق ام « سابع نباو دهاجم نع يور اذنك :ةرخاآو هلمع لوأب

 نيلامكلا ريسفت) .هكرت رخأ امو هلمعغ لمع نم مدق ام :لوقو ةةقيس وا ةفسس ةقاوم عي ان لمح يب || ةنيبس رخأ

 هس دارملا نأ رابتعاي ريخلا كينأتوب :"ةريصب"ب قلعتم "هسفن ىلغ"و. هزي "ةريصب"و «ادعبم :قاسنإلا لب
 يف يفكت يه لب «هحراوج ريغ دهاش ىلإ جاتحي ال هنأ :نيعملاو ءرسفملا لاق امك «ةغلابملل ءاملا نأ وأ ؛هحراوج

 (يواصلا ةيشاح) .هيلع ةداهشلا

 سابع قيا'لوق ةهوت# رع ةداهشب هسفن ىلع دهاش وهف ؛لمع امم هيلع دهشت هحراوج يأ :هحراوج قطنت دهاش

 (يواضيبلا ريسفت) .رظن هيفو ىلوأ كلذو .رداعم ع عمح هنإف : سايق ريغ عريبخلا ريسفتلا) .لئتاقمو ريبج نب ديعسو رشم

 نيايق نسبلا :تلق نإف :هترابعو هل عمج مسا لب ؛ةرذعم عمج تسيل ريذاعملا نأ :فاشكلا بحاص لاق امه :رظنلا هجوو

 .اه عمج مسا لب ؛ةرذعم عمج سيل ريذاعملا :تلق «ريذاعم ىلع ال ءايلا نودب رذاعم ىلع عمجي نأ ةرذعملا

 ىلع قلطيل هنأل ؛عمج مسا :يرشخمزلا لوق نم دارملا وهو «لسرملا يف ليسارملاو ركنملا يف ريكانملاك :سايق ريغ
 هبش ثيح ةيعبت ةراعتسا مالكلا يف نأ ىلإ كلذب راشأ :خإ ءاج ول (نيلامكلا ريسفت) .سايقلل ةفلاخملا عومجلا

 (ي واصلا ةيشاح) . عاجج وعم. "ييفلأ" ءاقلإلا نم . قتشاو نهب ءاقتسالل ؛ رئبلا ِق ولدلا ءاقلإب رذعلاب عيا

 (نيلامكلا ر ريسفت) .ءورقملا :.عم. آل ؛ةءارقلا يعم . ردسصصم نآرقلاف :كتءارق

 (نايبلا حور) .هلوعفم ىلإ فاضم «ةرفغملا نعم. نارفغلاك ةءارقلا نعم, ردصم ناآرقلاف :هتءارق عمتسا



 ةمايقلا ةروس ا 1 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 كع قي قيل «كل بيع جن هَتاَبَب اعيَلَع نإ هك .ًارفي م عمسبم 28 ناكف

 تنمضت هذهو و هللا تاي نع ادام تسبق :كللك نآأ انيلبق امو ةيالا

 ةذركلا لهأو مقاتل 55
 1 - . 2 . عا اعلا رق يف . تتهيأ نصح يي قوز ل قف كج كو ؛ . 1

 ةمايقلا موي يف يأ ٍذَِمَوَي هوجو .اه نولمعت الف 20 ةرجالا َنوُرْدتَو .نيلعفلا يف ءايلاو
 :ءقابلل

 اذ

31 

 2 تنم كو 21 ةَرِساَب َدِبَمْوَي هوُجَوَو 2 ةَرِظاَن اَهيَر لإ .ةفيضم ةنسح مو قرصان

 دارملاو الإ كرحت ال" :هلوق يأ خا ةبسانملاو (نيلامكلا ريسفت) .هيناعم نم كيلع اكشا ام نايب يأ :هنايب

 :هلوق ىلإ "ناسنإلا بسحيأ" :ىلاعت هلوقو وهو "اهلبق امو" :هلوقو «تايآ ثالث تاروكذملاف الإو «سنجلا ةيآلاب

 (لمجلا ةيشاح) .نآرقلا نع ضرعم رفاك وهو :«ثعبلا يركنم يف اهأل يأ "خإ تنمضت" :هلوقو ؛'هريذاعم"
 ال هنأب هيلع اوجتحاو ؛هنع صقنو هيف ديزو لدبو ريغ دق نآرقلا اذه نأ ضفاورلا ءامدق نم موق معز هنأ ملعاو
 :"ريبكلا" ىف امك :كللذك رمأآلا ناك ال ىلاعت هللا نم بيترتلا انه"ناك ولو ؛اهلبق اه نيبو ةيآلا هذه نيب ةيسانم

 .ةبسانملا يف ةريثك اهوجو يزارلا نيبو "خلإ ةبسانملاو" :هلوقب ةبسانملا نيبو حراشلا عفدف

 رادلا يف ىلاعت هللا نينموملا ةيؤر باحيإب يعمسلا ليلدلا درو دقو :هحرشو يس دئاقع ف لاق :للإ ةرضان
 ريب

 كير كاورقتم 1-2 امأ :هلوقف ةنملا امأو "ةرظان اكر ل هرضان دئم وي هوجو" : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ .ةرخآلا

 عامجإلابو .مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رباكأ نم لورشعو كوع هاور روهشم وهو عر ,دبلا ةليل رهقلا كورت امك

 .ةرخآلا يف ةيؤرلا عوقو ىلع نيعمجم اوناك ةمألا نأ وهف

 اونوكي نأ مزلي هنأ ؛هانعم اذه نوكي نأ روج ال :يرشخم رلا لاقو ءةرخآلا يف ىلاعت و هناحبس هنوري يأ :ةرظان ار ىلإ

 يذلاف ءرصحلا اهب طيحي ال ءايشأ ىلإ نورظني هنأ مولعمف .هنالطب يف كش الو ؛هللا هجو ريغ ىلإ نورظني ال رشحملا يف

 نأ عي اججرلاو عقوتلا ئعم ديري ال (عنصي ام رظان نالف ىلإ انإ :سانلا لوق نم نوكي نأ :هانعم يف لاقي نأ حصي

 يضاقلا هدروأ ام هيلع دري باو «راظتنالا ئعم ف لمعتسم رظنلا نأ نعي الو .هئاحججرفو باوثلا عقوت نعم نع ةيانك مالكلا

 .هسفنب لب "ىلإ ب ىدعتي ال راظتنالا يعمي رظنلا نأو ؛هجولا ىلإ دنسي ال ءاجرلاو راظتنالا نأب هريغو
 ءادئاعم رباكملا دعي ثيحب ىلاعت هللا ةيؤر ىلع فلخلاو فلسلا لاوقأو ةيآلا ريسفت يف حاحصلا ثيداحألا نكلو

 عدلا هحج و ىف موي لك رظنت ةرضان انكر نا 2 يبلا لاق لاق نذكذ رمع نبا نع مكاحلاو يدذمرتلا هجج رخخأ ام اهنم

 ريا رج نبا ج رخأو قم ولعم ةغفص الو دود لوس ال ةمفيك الب مكر ىلإ ل ورظني :اعوفرم سنأ نَع ةيودرغ نبالو

 - .هرصاب اكر هحج و ىلإ رظنت :ا©# سابع نبا نع هيودره نبالو .قلاخلا كفإ رظنت ةرظان اًكر كل :نسحلا نع
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 راقف رسكت ةميظع ةيهاد ,م ُةَرِقاَف ابي َلَعْفُي نأ نقوت ٌنِلَْن .سوبعلا ةديدش ةحلاك

 هلوح نم لاق َليِقَو .قلحلا معو :2» َقاَرتلا سفنلاِتَقَلَب اَذإ "الأ" نيعمباّلك .رهظلا

 قارف » قاَرِفْلا هنأ كلذ هسفن تغلب نم نقيأ َّنَظَو .ىفشيل هيقري 2 ٍقاَر نم

 تفتلا وأ رص دنع ىرخألاب هيقاس ىدحإ يأ 2: قاّسلآب ُقاَسلآٍتفَتْلَآَو .ايندلا

 .قوسلا يأ مح 2: قاَسَمْلا ٍديموي َكَْبَر نإ .ةرخاآلا لابقإ ةدشب ايندلا قارف ةّدش

 مكح ىلإ قاست موقلحلا سفنلا تغلب اذإ :ىئعملا :"اذإ" ىف لماعلا ىلع لدي اذهو

 تنوعا .لصي ملو قّدّصي ملا يأ/2) ىَلَص اَلَو ناسنإلاَقَّدَص اَلَق .اهر

  ْىَطَمََي -هِلَهَأ لإ َبَهَذ ش .ناميإلا نع ميت ْنَوتَ

 ؛ةبيغلا نع تافتلا هيفّكْل
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 نيح مهنأ :هباوجف هللا هجو ريغل نوري ال رشحملا يف اونوكي نأ مزلي هنأل ؛ةيورملا هانعم زوجي ال هنأ نم هلاق امو -

 كرتو ةيانكلا ىلإ باهذلاو ءارظن دعي ال هيلإ رظنلا بنج يف هريغ ىلإ رظنلاو «هريغ ىلإ نوتفتلي ال مير نوري

 (نيلامكلا ريسفت) .حدملا ماقم مئالي ال عقوتلاو راظتنالا نأ ىلع ءرهاظلا فالح ةقيقحلا

 مظع :رقف عمج :راقف (نيلامكلا ريسفت) .سوبعلا لاح يف هجولا ىلع رهظي ام :فاكلا مضب حلكلا :ةحلاك

 هنم اميرقل ؛هيلإ اهفاضأ :قلحلا ماظع .قتاعلاو رحنلا ةرقن نيب ام يهو :ةوقرت عمج :يقارتلا (حارصلا) .رهظلا

 (يواصلا ةيشاح) .ناتوقرت كاسنإ لكلو ءالامشو اني رحنلا ةرغشل ةفنتكملا ماظعلا يقارتلاف الإو

 ةكئالام وأ ةمحرلا ةكئالم اب دعصيف هحورب نقرب: نم :ضعبل مهضعب لوقي عةكيالملا لوق نم اذه :ليق :هل وح نم :لاق

 (حارصلا) .لامتشالا :تافتلالا :قاسلا تفتلاو (نيلامكلا ريسفت) .دوعصلا ئيعمج ىقرلا نم اذه ىلعو «باذعلا

 نع ةرابع اذه ىلعو ؛ةرخالا لابقإ ةدشب ايندلا قارف ةدش تفتلا وأ ءتوملا دنع :ىرخألاب هيقاس ىدحإ يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةقيقح ىلع وه لوألا هجولا ىلعو ؛ملقلا ةروس يف رم ام ىلع رمألا ةدش

 ذئموي كبر ىلإ" :هلوق يأ :اذهو (تنايبلا حور) .ثحلا :قوسلا نعم. يميم ردصم قاسملاف :قوسلا يأ

 . اير مكح ىلإ قاست" :هلوقب حراشلا هنيب دقو ءاياوج وه يذلا يأ "اذإ يف لماعلا ىلع لدي" :هلوقو :"قاسملا

 .كل ليو بذكملا اهيأ كل ليو :كل ىلوأ (لمجلا ةيشاح)و
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 الزيف معو دس َكَرتُي نأ نيسنإلا نظي تسحتأ ..ديكأت © 2و لْوَأَف كل وأ ُمُث .كريغ

 يم مي نم نِم ةفطن ناك قىأكلي لأ .كلذ :بسحي ال يأ ؟عئارشلاب فلكي ال

 - ليوسف ناسنإلا اهنم هللا َقَّلَحَف َةَقَلَع َهَقَلَع ىنملا َناك من .محرلا ف بصت ءاتلاو ءايلاب

 _ ديققحل روهمجلل

 ةعطق يأ ةغضم مث مد ةعطق ي يأ ةقلع راص يذلا ينملا نم ُهْنِم لَعْخ .ةءاطعأ للص

 رخآلا نع امهنم لك درفنيو ةرات ناعمتجي 2: سْألاَو َرَكَذلا نيعونلا نيَجَورلا محل

 55200 2: وما ىسحح نأ لع رددقب ءايشألا هذهل لاّعفلا َكِلَذ َنسيَلَأ .ةرات

 نم مهفي ام ىلع دوعي رتتسم ريمض لعافلاو ءبارعإلا نم اه ل يخل ناوكسللا ىلع ةينبم يأ :خإ ةملكلاو

 (لمجلا ةيشاح) .لوعفملا نييبت يأ "نييبتلل' :هلوقو .هوركملاب ءاعدلا يف لمعتست ةملكلا هذه نوك وهو «قايسلا
 ءاللا :ليقو «كبطاخأو كل لوقأ يأ "كل تيه" :هلوق يف امك نييبتلل ماللاف ءضام لعفل مسا يأ :خإ ةملكلاو
 لوق هنم برقيو «ههركت ام هللا كالذ يأ يلولا نه يئاعد ضام لعف وه :ليقو ؛هركت ام كيلو يأ ؛ةديزم

 هنم بولقم هنأو ءكل ليولا هانعمو لعف هنزو مسا :ليقو يرهوجلا هنسحتساو .هكلهي ام هبراق :يعمصألا
 ىلوأ رانلا يأ ؛ردقم أدتبمل رب ليضفتلا لعفأ هنأ نسحألا :ليقو ءرانلا كابقع يأ لؤي لآ نم ىلعف هنزو :ليقو

 (نيلامتكلا ريسفت) ءقحأو باذغلا اذنه ردا تنآو]ءانع قحأ تنآو: كل
 نكل «هركت ام كالوأ هلضأو هوركم هيلي نأب هيلع ءاعد دارملاو «برقلا وهو يلؤلا نم قتشم يأ :هركت ام كيلو

 ءليضفت لعفأ ةيناثلا ةملكلاف يأ :كب ىلوأ وهف .ةدحاو امهانعمو ؛هكرت ام كلنم برق يأ كيلو :حراشلا لاق

 ريغ نم هيلع برقأ نوكي نأب هيلع ءاعدلا ىلع ةيناثلا تلدو «هنم هوركملا برقب كيلغ ءاعدلا ىلع ىلوألا تلدف

 (لمجللا ةيشاح) .ادج نسح وهو .نيرسفملا نم هريغ نم درفناو ؛ماقملا اذه ريرقت يف حراشلا هكلس انه |ذنع

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا قلل ليوو «كعبلا نيح كل ليوو.«ربقلا يف كلل ليو :ليقو هديكات :ىلوأف كل ىلوأ مت
 ريسفت) .ارافو اليل كورتملا يدسلا :اكرحم لمحلا :سوماقلا يف ؛:ةحيحص ةخسن يف اذك «ميملاو ءاملا حتفب :الم*

 ةيشاح) .ريرقتلل ماهفتسالاو "هناي هعؤيست نأ ىلع نيرداق" :هلوق ىلع لالدتسا :ةفطن كي ملأ /نيلاسكلا

 (يواضلا ةيشاح) .سكعلابو قناه ركل ةأرملا ل اوي لف عح نيدرفلا صوصخ ال يأ :نيع وبلا (ي واصلا
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 ل 3 لاق

 ةيآ نوثالثو ىدحاإ ةينلدم وأ هاك ناسنإللا ه هراووس

 2 اًروُكْذّم اًميَس هيف نكي ْمَل ةنس نوعبرأرهّدلآ َنِّم ُنيِح مدآ نسنإلا ىَلَع ىَأ دق لَه

 لاقو ءمكاحلاو دواد وبأ هاور هىلب مهللا كناحبس :لاق اهأرق اذإ ناك لقص هنأ عوز : ببيطخلا" ةرايغ :خلإ لاق

 أرق نمو «ىلعألا يبر ناحبس :لقيلف هريغ وأ ناك امامإ "ىلعألا كبر مسا حبس" أرق نم :امك سابع نبا

 يبأ نع هدنسب يوغبلا ىورو «هريغ وأ ناك امامإ نلعب مهل كناحبس :لقيلف اهرجآ ىلإ "ةمايقلا مويب مسقأ ال"

 "نيمكاخلا مكحأب هللا سيلا" اهرخخآ ىلإ ىهتتاف ؛"نوتيزلاو نينلاو" مكنم ارق نم :325 هللا لوسر لاق لاق ةريره

 1 :لقيلف "نونمؤي هدعب ثيدح يأبف" غلبف "تالسرملاو" أرق نمو ؛نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو ىلب :لقليف

 ركذ اهنأل ؛كلذك وهو ءةالصلا لطبت ال "ىلب" يهو ةملكلا هذه نأ يضتقي "هريغ وأ ناك امامإ" :هلوقو هللاب

 لما ةيفئاحو. نيلاسكلا روسفت)+ لاق كلل ةيونقو سيئقتو

 يفو انهه "له" نأ اوقفتا :"ريبكلا" يفو (دوعسلا يبأ ريسفت) . 2 "له" نإف ؛بيرقتو ريرقت ماهفتسا :ىتأ له
 ةفرعملا نأ هيفو ءسنجلاب أي اميفو مدآب انه هرسف :ناسنإلا ىلع ."دق" ئعمم "ةيشاغلا ثيدح كاتأ له" :ىلاعت هلوق

 ؛هتيرذ يأ "ناسنإلا انقلح" :هلوق ف فاضم ردقي وأ :ةيبلغأ ةدعاقلا نأب باجي نأ الإ انيع تناك ةفرعم تديعأ اذإ

 هب دارملاو ءدودحملا ريغلا دتمملا نامزلا نم ةفئاط نيحلا :رهدلا نم نيح (يواصلا ةيشاح) .ةسبالم ندأل أت ةفاضإلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةنس نورشعو ةئام :اه5# سابع نبا نعو «يوغبلا هب مزج امك «ةنس نوعبرأ انهه
 لبق نوعبرأ هيلع ترم «ةتلَع مدآ وه :يعشلا ةمركعو ةداتق لاقف «ناسنإلا نم دارملا يف فلتحاو :ةنس نوعبرأ

 ماقأف نيط نم قلخ هنأ :كاحضلا ةياور يف سابع نبا نعو ءفئاطلاو ةكم نيب ىقلم وهو ءحورلا هيف خفنت نأ

 خفن مث ؛ةنس نيرشعو ةئام دعب هقلح مث ,ةنس نيعبرأ لاصلص نم مث «ةنس نيعبرأ نونسم أمح نم مث ؛ةنس نيعبرأ

 .اهنم قلخي مل مدآ نأل ؛"ةفطن نم" :هلوقل ناسنإلا سنج ناسنإلاب دارملا وأ (بيطنخلا ريسفت) .حورلا هيف

 ةفطن هنوك نيب امف «بالصألا يف ةفطن ءالصأ ةيناسنإلاب روكذم ريغ ايسنم ائيش ناك لب :اروكذم ائيش نكي مل

 دنع اروكذم ائيش هنوك بجوي ال حاورألا ملاع مدقتو «نامزلا نم دودحم رادقم ةيناسنإلاب اروكذم ائيش هنوكو

 فصو ةلمحلا نأ ىلإ ريشي :خ2! هيف (نايبلا حور) .ماسحألا ملاع ىلإ جرخي ملو .ندبلاب قلعتي مل ام قلخلا

 (نيلامكلا ريسفت) .روكذم ريغ نيح هيلع ىتأ يأ «ناسنإلا نم الاح لعجي دقو «دئاعلا فذخب "نيح"ل
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 .لمحلا ةّدم نيخلابو ىسدجلا ناسنإلاب دارملا وأ ءركذي ال نيط نم اروصم هيف ناك

 ةأرملا ءامو لحرلا ءام نم يأ طالخأ ٍجاَفْسَأ ٍةَفَظن نم سنجلا َنسإلآ اََقَلَح نإ

 يأ «ةردقم لا وأ ةفن اتسم ةلمجلاو «فيلكتلاب هريتخن هيلين نيحزتمملا نيطلتخملا

 2 يو انمؤم يأ اش امِإ لسرلا ثعتف ,سادشا .قيرط هل انين ليبشلا
 نر

 ىحلل ءادتهالا ركدشل ||

 (نيلامكلا ريسفت) .سانلا نيب اروكذم ائيش راص نأ ىلإ همأ نطب يف هثبل ةدم ئععي :لمحلا ةدم نيحلابو
 نأل ؛عمجلاب ةفطنلا فصو امنإو جشم وأ جيشم عمج وهو «تطلخ اذإ ءيشلا تجشم نم ؛طالخأ :جاشمأ
 ةقرلا يف ةفلتخملا اهءازجأ اهي دارملا نأ وأ ؛دحاولا قوف ام ىلع قلطي دق عمجلاو «ةأرملاو لحرلا عومجم امي دارملا

 دقو «ءاردان ادرفم ىلي دق لاعفأ :يرشخمزلا لاقو ءوضع ةدام اهنم أزج لك ريصي كلذلو «صاوخلاو ماوقلاو

 نع ديمح نب دبع هاور اذك :نيطلتخملا (نيلامكلا ريسفت) ."هامإلا" ظفل يف هيوبيس بهذ هيلعو ءاظافلأ هنم اودع
 (نيلامكلا ريسفت) ار سابع نبا

 اهعأ ا نيلتبم هنوك لاح انقلحع يأ ءانقلع لعاف نم لاح امنأ :امهدحأ :ناهجو ةلمحللا هذه يف زوجي :هيلتبن

 نوكت نأ زوجي لاحلا هذه مث .لاحلا يذ ىلع دوعي اهنم لك نيريمض ةلمجلا يف نأل ؛كلذ حصو «ناسنإلا نم لاح

 نإ ةردقم 0 نأو ءركك سابع نبا هلاق امك «ةقلع مث ةفطن همأ نطب يف هفيرصتب هيلتبن :نيعملا ناك نإ ةنراقم

 هريتخت يبلكلا لاق ام :امهدحأ ؛ناهجو هب ربتخن اميفو «فلكم ريغ هقلخ تقو هنأل ؛فيلكتلاب هربتخن هيلتبن ناك

 لمعلاب هفلكن :هيلتبت :ليقو ءدقفلا يف هربصو «ءارضلاو ءارسلا يف هركش ربتخن :نسحلا لاق :يناثلاو ءرشلاو ريخلاب
 (لمجلا ةيشاح) .يصاعملا نع ايهتنمو «ةعاطلاب ارومأم نوكيل :ليقو «لتاقم هلاق «قلخلا دعب
 امنإ فيلاكتلاب ءالتبالا نأل ؛ةردقم الاح "هيلتبن" :هلوق نأ لعح امنإو «فيلكتلل الهأ هتروريصل يأ :هلهأت نيح

 أ ام ؛ركذلاب امهصخو ءرصبلاو عمسلا ميظع يأ :اريصب اعيمس .هلبق ال ءاريصب اعيمس هلعج دعب نوكي

 معيار نألو ةيئرملا تثايآلا يي ع ةعومسملا تايآلا نألو «تابطاخلا ف عفنأ هند ؛عمسلا مدقو 1 ساوحلا

 (يواصلا ةيشاح) .صاخلا دعب ماعلا ركذ نم 5 ؛عيمجلا نمضتت يهو ؛ةريصبلا

 (يواصضلا ةيشاح)إ .ةلالدلا ةيادلاب دارملاو ؛"هيلتبن" :هلوقل ليلعت :ليبسلا ةانيده انإ

 ؛ليلق ركاشلا نأل وأ ؛يآلا سوؤرل ةاعارم امإ ,"اركاش"ل ةلكاشم ارفاك :لقي مل :اروفك امإ و اركاش امإ
 (يواصلا ةيشاح) .ةغلابملا ةغيصب رفكلا بناج يف ربعف «ريثك رفاكلاو
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 انإ .لاوحألا ليصفتل امإو ةردقملا هر ا م لقسم ل لأ ذي يأ .لوعفملا نم

 اهيف ّدشت مهقانعأ يف ٌداَلْعأَو رانلا يف اهب نوبحسي ْاَلِدآَس تيرِفَكَلل انأيه اَنَدَمعَ
 أ وب عمج َراَرَبَألا نإ .اه نوبذعي ةجيهم يأ ةرعسم اران 2 اًريِعَسَو لسالسلا

 رمح نم دارملاو هيف يهو رمخلا برش ءانإ وهسأك نم ترقي درسطلا مع
 2 اروُفاَك هب جزمت ام اَهُجاَرِي تراك ضيعبتلل نم و لحما مساب لاحلل ةيمست
 222235115155515 515171105101 8 اهنم اي ٌبَرْشَم هتحئار اهيف "اورفاكا نم لدب اًكيَع

 روفاكلاب هتيمست هجول نايب

 .رتخلا ؛بحسلا :ا نوبحسي (بيطنخلا ريسفت) .ةيتلاح اتلك هل اينبم هانيده يأ "هانيده" لوعفم نم يأ :لوعفملا نم

 لوق ىلع كلذو «بابرأو "بر" ك :رب عمج .بيذعتلل ةبقرلا هب قوطت ام وهو :مضلاب لغ عمج :الالغأو (حارصلا)
 .ءادتبالا نم نوكيو ءءانإلا وهو هانعم داري نأ نكميو :ءانإ وه (نيلامكلا ريسفت) .لاعفأ ىلع لعاف عمج زوجي ل نم
 تناك اذإ "ةجاجزلا يه سأك نم" :هلوق ىلع "نايبلا حور" فو (لمجلا ةيشاح) .ءانإ وهف هيف نكت مل نإف :هيف يهو
 .رثكألا دنع انهه دارملا وهو «لاحلا ةدارإو لحما ركذ قيرط ىلع اضيأ رمخلا سفن ىلع قلطتو رمخ اهيف
 ةلآ مسا هنأ ديري :هب جرمت ام .هريغب بارشلا طلخ :"حارصلا" يف ءاروفاك اهطيلخ ناك :اروفاك اهجازم ناك

 لاق ءءاطع نع يور اذك ءاهئامم رمخلا جزمي ةنحلا يف نيع وه :اروفاك (نيلامكلا ريسفت) .هب متؤي امل "مامإلا"لك

 ةحئار اهيف قلخي :ليوأتلا بابرأ لاقو ءرذنملا نبا هنع هجرخأ ؛كسملاب مهل متخيو ءروفاكلاب مهل جزمي مث :ةداتق

 هنأ فئصملا هركذ ام ىلع :"اروفاك" نم لدب (نيلامكلا ريسفت) .هئامي تحزم اههأكف ءهدربو هضايبو روفاكلا

 بوصنم وأ «نيع رمح يأ فاضم فذحب "سأك نم" لحم نم لدب امإ "انيع'" ف هسفن روفاكلا هب ديرأ ولو «نيع
 (نيلامكلا ريسفت) .صاصتخالا ىلع
 ىلإ ىدعم ءاهرشي :ةلبع يبأ نبا ةءارق هل لديو ءاهرشي يأ ةديزم اهنأ :اهدحأ .هجوأ ءابلا يف :خلإ احب برشي

 ين شياب ةقلعتت انفأ :عبارلا ءامي ةجوزمم يأ ةيلاح اههأ :ثلاثلا ,"نم" نيعم اهنأ :ىاثلا ءهسفنب ريمضلا

 .يرشخمزرلا لوق يف مدقت امك قاصلإلل .ءابلاو «سأكلا كلذب نيعلا نوبرشي يأ «ءسأكلا ىلع دوعي ريمضلاو

 يأ ثنووتري نعم هنيمضت ىلع هنأ :لضابلا :نييراش امه نوذذلتي :نيعم "نوبرشي" نيمقت ىلع هنأ :نسمانلا

 ؛"انيع"ل ةفص بصن لحم يف "اه برشي" :هلوق نم ةلمجلاو ؛"نم" ىيعمب نوكت نأ لمتحيو «هللا دابع اهب يوتري
 هللا دبع أرقو ءءاقبلا وبأ هلاق امك ءبضصانلل ارسفم هلعجن ملو ؛"انيع" ىلع ادئاع "اهي" ف ريمضلا انلعج نإ

 (لمجلا ةيشاخ) .نيفرحلا نيب بقاغتلا نم اذهو «فاكلا لدب فاقلاب اروفاق



 تاسنالا ةروس ش "ه5 نورشعلاو عساتلا ءعزججلا

 نيعلا ل و رججمي

 #2 م رح ارب يع رت 2 50 للا ل ال ا ل ا با 0 هد 6 كا

 هءاعطلا َنوُمِعطيَو .ارشتنم 2: اريطتشسم ءهرش ناك امّوَي نوفاخعتو هللا ةعاط يق رذنلاب

 ينعي لا سلول هل بأ ال نبي اريقف اًميكسم هل ءهةاييح 0 "انكي ع

 لوق 8 َك اج

 هب يلع نتا نوع قل عن أ كلذب . ارسلت لهو .ماعطإلا ىلع لم ياواد
 لع

 هتديكل رظنملا :هيرك يأ هيف هوجولا حلكت اًسوُبَْع اَمَوَي اَنَيَر نِم م فاخن انإ .نال وق

 0 رع مهاطعأ َجُهِنَقْلَو ِمْوّيِلآ َكِلاذ رش هللا ِمهلَقَوف :كللذا يف اديدش 6 (ريرطمق

 وبدعم هيعيم د ٠  ةيصعملا نع مهربصب ًاوُرْبَص اَمِب ِمُهِنَرَجَو 2) اًروُرَسَو مههوحو ف ةءاضإو

 ؛نيعملا هدايز ىلع 010 ةينبلا هدايز نأ ؛راط نم غلبأ وهو رهظو رشتنا ئأ رجفلاو قيرحلا راطتسا نم :ارشتنم

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف غلابي نأ هنأش نم بلطي ام نأل ؛هيلع ةلالد ةدايز بلطللو
 هل صاالخإ نع كلذ قب هلمكو «لذبلاو د وحاب الل وأ مهفص و كقف ؛ليمكتلا باب ره فص ولا انه | نومعطيو

 زن يسيل ةليل :هيستقن رج هنأ كلذؤو ؛بلاط يأ 3 ىلع 5 ةيآلا هذه يلون :ءاطع لاق (يخركلا ريسفت) .هيف ءاير

 مت املف ؛ةريرحلا :هل لاقي ةولكأيل ؛اًئيش هنم اولعجف غهثلث اونحطو ريعشلا ضبق وهو حبصأ يح «ريعش نم ءيشب

 هجضن مت املف «ثلاثلا مث اومعطأف ميتي ىتأ هحضن مت املف «يناثلا ثلثلا مث ماعطلا هيلإ اوجرخأف ءنيكسم ىتأ هجضن

 (لمجلا ةيشاح) .ةيالا هذه ميش هللا لزتأف كلذ مهم وي اووطو 3 ومعطأف لايف نت نم ره نأ

 اوكاولمملا قلل اذو : قي سوبا ىنعي .ماعطلا نك عجار "هن" ف ريمضو ء'عم' نوع < " هل مقوهشو

 نع ديمح- نب دبع جرخأو ويلتملا نبا ةأور غد يشملا و وه : سابع نبا نع ريرج نبأ ةاور «نوجسملا وه :لاق يم

 ليلد ةيفو ورجل ٠ نيسحللا نع ريشقملا نبالو والا دئم وهي ميو .مهيلإ ن + نسيتك تك اا 2 هللا ريمأ نقل

 ريبج نب ديعس دنع امهحجرأ "نالوق" :هلوقو ءركشب وأ هلثع ةازاحما نع محل اعنم يأ :كلذب اوملكت لهو

 نمد 1 خد 1 5 تا : 3 0 00 ٌ ءءء

 يف زاحم هنأ ىلإ ريشي :خلإ هوجولا حلكت (لمجلا ةيشاح) .يسفنلا مالكلا تابثإ ىلع اذه لدو «يناثلا دهاجمو
 (نيلامكلا ريسفت) .مئاص هراش :هلوقك «دانسإلا



 فاستالا ةروس ااا اة ةورشملاو يشل ركل
 ىلع انيق رلقملا اهوليخدأ عوفرم نم لاح َنيِدكَتُم .هوسبلا 2 : اريرحَو اهولخدا َةَّنَج
 2) اريِرَهمَز الَو اًسمش ايف ةيناث لاح نودي ال َنّوَرَي ال لاجحلا يف ررسلا و كيرلا

 وك ذملا ردقملا نم

 ّيِناَدَو .رمق الو سمه ريغ نم ةئيضم يهف رمقلا ريرهمزلا :ليقو ادرب الو ارح ال يأ
 َتَلْلْدَو اهرجش اًهّنَلِظ ب مولع تيار دش اي هيد ها بيسو

 نم ب ىدعتي ا إف

  ريختستلا ليلذعلا فني دامب

 نم اهغإ مدا 2 ًاريِراَوَق تناك ىرع الب حادق دقأ باو طف نيا
 لاح

 ردق ىلع( اريدقت نوفئاطلا يأ اَهوُرَدق جاجزلاك اهرهاظ نم اهنطاي ئري ةضف
 ارمح يَأاَسأك ايف َنَوقَسُيَو .بارشلا ذلأ كلذو صقن الو ةدايز ريغ نم نيبراشلا ير

 بوصنم يأ :لحم ىلع فطع (نيلامكلا ريسفت) .سورعلا تيب وهو ةكرحم ةلجح عمج ءاحلا رسكب :لاجحلا
 ام كلذب عفدف «هسفن رجشلا لالظلاب دارملا نأ ىلإ كلذب راشأ :اهرجش (نيلامكلا ريسفت) .ةيلاحلا ىلع لحما

 ىلع فوطعم :خلإ تللذو (يواصلا ةيشاح) .ةنجلا يف سمخ الو ءسمشلا دجوت ثيح دحجوي امنإ لظلا نإ :لاقي

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيناد نم لاح وأ ؛هلبق ام
 ال هب فاطملا نايب دوصقملا نأل ؛انه لوهجملل لعفلا بو «مهراشم فصو نايب ةلمج نم اذه :مهيلع فاطيو

 اهنم دوصقملا ناك املو ؛"نادلو مهيلع فوطيو" :هلوق دعب نوروكذملا نادلولا فاوطلا لعافو .«فئاطلا نايب

 يناوألا ىلإ دئاعلاو ءنكتسملا همسا ةمات :خلإ تناك (يواصلا ةيشاح) .لعافلل هانب فئاطلا فصو نايب

 (نيلامكلا ريسفت) .باوكألاو

 صاخ وه :ليقو ءفاص قيقر ءانإ لك نم هوحنو براشلا هيف رقأ ام يهو «ةروراق عمج :خلإ ريراوق تناك
 ةضفلا ضايبو هقيربو جاحزلا ءافص تعمجف "ةضف نم" :هلوقل تعنلل ةئطوت "ريراوق" ظفل رركو .جاحزلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .تافصلا يف جاحزلاك يهو «ةضف نم اهنأ يعي :جاجزلاك (يواصلا ةيشاح) .اهنيلو

 ىلع ةيآلا مدل دق نفك "موياع قاطير" هللوقب: هيلع لولنلل نوهقطلا يآ :ررارعلا هع ةلمتكت :ءاهورفق
 مهسفنأ يف اهوردق يأ «ةنحلا لهأ ىلإ دوعي ريمضلا :ليقو ءءاملا نم عبشلا :ءارلا رسكبي قرلاو- ةتوراتقلا ىردق

 (نيلامكلا ريسفت) .هونمت امك اهاكشأو اهريداقم تءاجف



 تاسنالا ةروس 0 هلم 0 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 4 ةايشان ىعسل ايف اليبحتز نم :لدب اني © ًاليبَجز هب جرمت ام اًهِجاَرِم ناك

 ٌفوَُيَو .قلحلا يف غاسملا لهس برعلا ةب ذلتست يذلا ليبجتزلاك اغءام نأ نعي
 مهراشتناو مهنسحل َوئدبِسَح خب َأَر اَذِإ نوبيشي ال نادلولا ةفصب َنوُدَلَحم ُّندَلو َحْهَلَع

 .كلذ ريغ يف هنم نسحأ وهو ِهِفَدَص نم وأ ِهكلس نم 2: اَروُثَس اَوَلْؤُل ةمدخلا يف
 ةقرفتم

 3-9 1 85 يح دي 5 5 نا 0 د ِء ا ساو 8 5

 فصوي ال اًميِعَت اذإ باوج َتْيَأَر ةنجلا ف كنم ةيؤرلا تدجو يأ ٌدث َتَيَأَر اَذِإَو

 لاسر .... ةيفرظلا ىلع هبصنف مهقوف َمُجَيِلَع .هأ ةزاغ ا مسار ؟اًيبك كلو

 يف اهرادحنا ةسالسل ؛اليبسلسو ءاهيف ليبخحنزلا معطل ؛اليبحنز نيعلا تيمس :يرشخمزلا لاق :حلإ يذلا لييجنرلاك

 يف امكأل ؛اليبسلس تيم :جاحزلا لاقو ءبيط بذع يأ ليبسلس ءام :ةديبع وبأ لاق ءاهغاسم ةلوهسلو «قلحلا

 غاس :غاسملا لهس (نيلامكلا ريسفت) .ايندلا ليبحبز هبشي ال :لتاقم لاقو «قلحلا يف لسلستي ةسالسلا ةياغ

 يف داري ال يلا ةروصلا كلت ىلع هنوك ماود هب دارملا نأ نيعي :كوبيشي ال (سوماقلا) .هلخدم لهس :بارشلا

 بدع .ةقفاوملا ةنسحلا ةمدخلا ىلع مهتبظاومو مهنسحو مقايح ماود نمضتي كلذو ءاهنم غلبأ مدخلا

 مه :نسحلا نعو ؛نذألا ىلح ىهو طرقلا :ةدلخلاو نوطرقم :ليقو ءنوزيغتي الو نومرهي ال يأ :نوبيشي ال

 ريغ يف :هنم نسحأ وهو «(قلامكلا رتسفت) .اوبقاعيف تاقيس الو ءاوباثيف تانسح مه نكي مل ءايندلا لهأ دال وأ

 يف مهراشتناو مهنسحل هنأب باحأف ؟موظنملا نود روثنملا ؤلؤللاب مههيبشت يف ةمكحلا ام :لاقي امع باوج كلذ

 .ةمعنلا ةرثك تيأر ةنجلا يف ام كانه تيأر اذإو :2إ تيأر اذإو .روشنملا ولؤللاب مههبش ةمدخلا

 .ةيفرظلا ىلع بوصنم انه "مث"و ؛هلوعفم كرتو ؛مزاللا ةلزنم لزن يأ :ةيؤرلا تدجو
 ءالا ترسك ءايلا تنكس املو ؛ءاملا مضو ءايلا حتفب نوقابلاو ؛ءاهلا رسكو ءايلا نوكسب ةزمحو عفان أرق :مهيلاع

 :اهرهظأ .هجوأ اهيفف ةزمحو عفان ةءارق امأف (ع وضوملا اذه لوأ ةيانكلا ءاه ف ررقت ام ىلع تمض تكرخ املو

 ةيلعافلا ةهج ىلع عوفرم "يانث" و ءادعيم "وهيلاع" نأ :ىاثلاو ءرححوم أدتبم

 .ءاقبلا وبأ هلاق ءافيفخت نكس امنإو ؛بوصنم "مهيلاع" نأ :ثلاثلاو ءشفحخألا لوق وهو ءفضولا دصقي مل نإو

 وأ ةرورض يف الإ زوجي ال صوقنملا نم ةحتفلا ريدقت نأ الإ ءانه ةدراو يهو (هحوأ هيف ٍنأيسف ابوصنم ناك اذإو

 بايث"و امدقم اربحن ن وكي نأ

 فرظ هنأ :اهدحأ ءهجوأ اهيفف بصن نم ةءارق امأو ءاهيف هب لاقي نأ يغبني الف ةرتاوتم ةءارقلا هذهو ءذوذش

 نبا لاقو ءمهقوف ئععمب "مهيلاع" نأل ؛ءاقبلا وبأ لاق «بايث مهقوف :ليق هنأك ءرخؤم أدتبم "بايث"و ءمدقم ربخ
 -  لعاف مسا ةيلاعو ىلعو :خيشلا لاق ءمهقوف نعم هنأل ؛فرظلا ىلع نوكي نأ بصنلا يف زوجيو :ةيطع



 ناسنإلا ةروس 1 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ليضفللا ريمصلاو ريغ هدغب امو ًادتبم ءايلا نوكسب ةءارق يفو هدعب أدتبمل ربخس وهو

 نم ظلغ ام رجلاب ٌهقربعْسِإَو عفرلابُرطُخ ريرح سدس باي ٍمِهيلَع بقوطعملل هب
 راربألا وهو

 يو ءامهيف ركأذ اه سكعغ ةءارق فو ٍرئاهظلا سدنسلاو نئاطبلا وهف : جابيدلا

 نم" :رخآآ عضوم فو ٍةَّضِف نم َرواَسأ اَولُخَو اسس رجب ىرخأ فو امهعفرب ىرخأ
 يللعو ةز

 دم من هيام هلم + هدف همم هم مدع هذ ١ .وكوفلا نع نرلطج مهاب ناذيكللا و "ئهذ

 تدرو دق :تلق «بوث كتيلاع وأ كيلاع :برعلا مالك نم الوقنم انوكي نأ ىلإ نيفرظ امفوك يف جاتحيف -

 عرادلا جراح لحج :ل وقت ءاهرهاظو اهنطابو ءاهلخادو نادلا م :اوحل افورظ نيلعافلا ءاربمأ عيص نم طظافلأ

 لوعفم نم لاح هنأ :ثلاثلا ,"مهيلاع' يف ريمضلا نه لاح هنأ :يناثلاو ءاذه كلذكف ىيقاوبلا كلذكو

 ره .لاج م40 ؛مهيلاع ريبك كلمو ميعن لهأ تيأر يأ ردقم فاضم نم لاح هنأ :عبارلا ؛'مهتبسح"

 2 ريمصل || نم لاح هنأ لع بصتنلاب 'مهيلاعاو :لاق هناش «يرشخم رلا ةناللثلا هج وألا هذه رك ,ردقملا "لهأ"

 ايلاع اًولؤل مهتبسح وأ بايث مهيلع فوطعملا ايلاع نادلو مهيلع فوطي يأ "مهتبسح" نم وأ "مهيلع فوطي'

 .بيطخلا هلاق ال فلاخم اذه نكل «هريغو ' كك راذملا" قير 05 ىويحستم انرأ كيتنيم :ةءارق يفو

 (نيلامكلا ريسفت) ."بايث" ربخ عفرلاب وه :يضاقلا لاقو ءيرشخمزلاو يوغبلا ركذ اذك :هربخ هدعب امو
 (نيلامكلا ريسفت) ."مهيلاع" يف ريمضلا نم لاخ هنأ روهشملاو ءمهقوف نئاك بايثلا يأ :سدنس بايث

 عفرو "رضخ" رجب يأ "امهيف ركذ ام سكع ةءارق يفو" :هلوقو ءرماع نباو ورمع يبأ ةءارق يهو :رضخ

 ىرخأو" :هلوقو ءصفحو عفان ةءارق يهو "امهعفرب ىرخأ فو" :هلوقو «ةبعشو ريثك نبا ةءارق يهو «"قربتسا"
 ."بيطخلا"هركذ اذك «يئاسكلاو ةرمح ةءارق يهو " امهرجب

 صخ مث .ظيلغ 5 ةأنعم :"سوماقلا" يف قو «(ةربتساأ برعم وهو ؛«ناعمللاو قيربلا نم :جابيدلا نم ظلغ ام

 يلت بلا يهو ءابلا رسكب ةناطب عمج نئاطبلا وهف (ةزمها عوطقم فارضتم بارغق ةركل افأ حيحصلاو «جابيدلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هجولا يلت ىلا يهو :ةناطب دض ةراهظ عمج :رئاهظلا (نيلامكلا ريسفت) .دلجلا

 .عمجلاب هفصو زوجيف «سنج مسا هنأ ىلع "سدنس" تعن هنأ ىلع رجلاب "رضح" :امهيف هركذ ام سكع

 "هيلع كولي و" ىلع فطع : رواسأ اولحو (نيلامكلا ويست 0 ىلع 96 "قريقملا"و "7 سيلوس" ل

 .نولخي وعم "اولح"ل ناث لوعفم "واب" « ئيعم لبقتسمو اظفل صضام وهو



 تاسنإلا ةروس 5" ا تينا 4 تلات هن

 رمح فالخب هتفاظنو هتراهط يف ةغلابم 2: اًروُهط اًباَرْش ْمُكَِر ْمِهَلَقَسَو اقرفمو اعم

 مسال ديكأت نحل انإ (2) اًروُكّشَم ركيعَس َناكَو ءاَرَج ركل ناك ميعنلا اًَذَه ّنِإ .ايندلا
 الويشه ا ايبطرم

 ةلمج هلزنن ملو هانلصف يأ نإ ربخ ,ج : ًاليزعَت َناَءْرَقْلا َكِيَلَع اتَلَّرَن لصف وأ نإ

 وأ امْياَء رافكلا يأ َجِمَتِم عِطت اَلَو هتلاسر غيلبتب كيلع َكِلْيَر ركخل ٌريصآَف .ةدحاو

 ءرمألا اذه نع عجرا 35 يبنلل الاق «ةريغملا نب ديلولاو ةعيبر نب ةبتع يأ :2: اًروُمك
 وأ مْثإ نم هيلإ ف ادي ان ان امد علم ١ يأ رفاكو مثآ لك داري نأ زوجيو

 .رصعلاو رهظلاو رجفلا ينعي 2) ًٌاليِصْأَو ةَّركب ةالصلا يف َكَبَ مَسَآ ركذأَو .رفك

 عّوطتلا لص .ج انين كتموب ءاشعلاو برغملا يع هَل َدُجَسآَف ٍلْيْلأ و
 ضيعبتلل نم

 5'05س* 89-11 .ةلثا وأ هيفصت وأ هيفلثا نم مّدقت اك هيف

 .نيمودخملا وأ نيبرقملل بهذلاو .مدخلاو راربألل ةضفلا :ليقو «ةافانم الف ءابقاعتمو اعمتحم يأ :اقرفمو اعم

 ؛ لصف: ريجض يأ [(لمجلا ةيشاح) .. لإ نيد ةلمحلاو ةربحت "ايلزن"و ًادتبم وأ أ] :لصف وأ ”ىلاجكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت) .ليزنتلا ءصاصتخا ديزم "نإ"ب ديكأتلا عم ريمضلا ريركت يفف ريدقت لك ىلعو

 َينبب كحجوزأ انأ :ةبتع لاق :غلإ يبنلل الاق (لمجلا ةيشاح) .الصف وأ 5 "نحن" انلعج ٍءاوَس يأ :"نإ" ربخ

 (نيلامكلا نيسفتال .. ماك وما لك هاري نأ روج ؛:ىضرت ف لاش خم كيطعأ انأ :ديلولا لاقو ءرهم ريغب

 هنايبو .امهتعاط نع يهنلاف امهدحأ عطت ال :ليق اذإ هنأو «نيئيشلا علا مك اوأ" :يرشخمرلا لاق :خلإ عطت ال يأ

 بلسلا يئزحلا باجيإلا ضيقن نأل ؛امهنم لك ىفن ديفي ىفنلا هلخد اذإف ؛نيرمألا دحأل باجيإلا دنع ناك هنأ

 (نيلامكلا ريسفت) .يلكلا

 (لمجلا ةيشاح) .ليللا نم لضف ءيش نم نكي امهم :ريدقتلاو «ةيطرشلا ئيعم ىلع ةلاد ءافلا :هل دجساف

 لاقف «هيف اوفلتحا مث ءدجهتلا هنم دارملا ”"الوط اليل هحبسو"' :هلوق :"ريبكلا" يف لاق ءمدقت امك :هيف عوطتلا لص

 لي :ةقوربتآ لاقو ,كاقرك ابنك عكستا م مالئسلاو ةالنصلا يلح لوسرلا ىلح.تايجارلا نم كللذا ناك :عيطعب
 ةليوط ةفئاط يف هيلع ابجاو ناك هثأل :؟دجفتلا ٌةَدلَض لص يأ :"”نايبلا حور ىو هتباب ةمكحو ,ع وطتلا دا رملا



 ناسنإلا ةروس تش نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رس 7 توقعت نا ع خي 5 : 7-53 2 6 ريت يع

 “2: اليقث اّمَوَي ْمِهَءاَرَو َنوُرْدَيَو ةرخآلا ىلع نوراتخي ايندلا ةلجاَعلا َنوُبِحح ِءآلْؤتَه تب

 مهءاضعأ سوط انيوق اَنْدَدَْسَو َمُهَسقْلَح نحُخ .هل نولمعي ال ةمايقلا موي يأ اديدش
 ا 56 00 - للا :

 2: ًاليِدَبَت مهكلف نأب مهنم الدب ةقلخلا يف َجُهلشمَأ انلعح اآَلَّدَب اًنئش اَذِإَو مهلصافمو

 كلذ أشي مل ىلاعت هنأل 4 ْمُكْبِمدي ْأَسَي نإإ» وحنا "نإ" عقوم ١" !' تعقوو ديكأت
 8 ديدج قلخب تأيو

 .يإ دايبس 3 ُدليبَس فيز لإ دنا ءاَش نم قلخلل ةظع ٌةَركْذَ ةروسلا هده نإ .عقي امل اذإو

 هن دسم بم مر, , ةفاطلاب ليبسلا ااقلا كايلاو ءاقلاب نوءاَفق اَكَو .ةغاطلاب ًاقيرط

 نأ ؛ةدابعلا نم هب هللا كرمأ امن |غتشاو مهعطت ا :نعملاو رمألاو ىهنلا نم هلبق امل ةلع :إ لوبحي ءالؤه لإ

 هفصوو "نورذي" لوعفم :اليقث اموي .ةرحخآلاب لغتشاو ايندلا تنأ كرتاف ايندلاب اولغتشاو ةرخآلا اوكرت ءالؤه

 مهرسأ انددش :"سوماقلا" يف :مهلصافمو مهءاضعأ .يناعملا ال نايعألا تافص نم لقثلا ذإ ؛ازاحم لقثلاب

 طبرلا :رسألا :يئرشخم لا لاقو ري رجج نبا هاآورو عغةريرش وبأو يت وغبلا هاكح و «دهاجت رسف هب و .مهلصافمو

 قيبوتو ( صعبب اضعب مهماظع ليص وت انددش :ئيعملاو :راسألل وهو ؛ديقلاب قثوأ اذإ لجرلا ريأ هنهو «قتوتلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .باصعألاب مهلصافم

 اموق لدبتسي اولوتت نإو" :هلوقك "اذإ"ب ال "نإ"ب ىتؤي نأ هقحو :ءيرشخمزلا لوقل در :خإ "اذإ' تعقوو

 دا ةقوعسو «لمخا نق لسعست "نإ"و علا ف. لمعت "اذإ""نآ درلا لضتعو: :"مكبعتي اهيا نإ" "عقكرغ

 ريغ ناكف ءعقي ملف يأ "كلذ أشي مل ىلاعت هنأل" :هلوقف ."نإ"ل ماقملا ناكف «ةققحم ريغ تناك عقت مل امل ليدبتلا

 (لمجلا ةيشاح) .لمأت ةرابعلا مامن اذه عققحم

 لعج .مهاصئتسال يضقتملا مهرفك نم هيضتقي ام هتوقو هيلع هتردق ققحت نأل ؛"اذإ"ب ءيج امنإو :عقي امل اذإو

 ء يحج ديعو هنأل ؛كلذ زاحج امغإ هنأ يرشخمزلا نعو ءققحملا هب ريع ام هتع هب ربعو .ققحملاك هب ددهملا ردقملا كلذ

 ةيفاك ريغ دبعلا ةيشم نأ نعي :خإ نوؤاشت امو (نيلامكلا ريسفت) .انيعم اتقو هل ناك يح «ةغلابملا هجو ىلع هب

 هبسكي نيتيشملاب ققحتي نيرمأ نيب رمأ لب «ديسلا نه ربيخجو ؛دبعلل لالقتسا الب ىلاعت هللا ةيشم كلذ عم دب ال لب

 نم فيرحت ءاهيلع مهرهقب "هللا ءاشي نأ الإ" :يرشخمزلا لوقو «ةلزتعملا ىلع انل ةجح ةيآلاف ؛برلا قلخيو دبعلا

 (يواضلا ةيشاح) .ناتيعبس ناتءارق امهف يأ :ءايلاو ءاتلاب (نيلامكلا ريسفت) .ليلد ريغ

 (نيلامكلا ريسفت) .هلبق ام سنج نم ردقي يشملا لوعفم نإف «هلبق ام لوعفم ريدقت ىلع لدي :خل! ليبسلا ذاختا



 تاالسرملا ةروس 1 0 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 هرسفي "دعأ" يأ ردقم لعف هبصان َنيِملَظلَآَو قرت مهو هتنج ءِهتْمْحَر ىف ُءاَشَي

 .نورفاكلا مهو املؤم 2: اًبيِلَأ اًباَذَع ْمْمل َّدَعَ

 ةيآ نوسمح ةيكم تالسرملا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءاضعب هضعب ولتي سرفلا فرعك ةعباتتم حايرلا يأ 2: اَهَرْع ِتَلَسَرُمْلآَو

 لدي :هرسفي .ًافاكو دعأ لثم :"يواضيبلا" يف :دغأ منيلاسكلا ريسفت) .هللا ةيشم تقو الإ :هللا ءاشي نأ الإ

 .اديز تزواح «هب تررم اديز :وحن ف ردقي امك ماللاب لب ءهسفنب ىدعتي ال هنأل ؛هنيعب روكذملا ردقي مل و «هيلع

 ريست ةعش نحنو :دوعسم نبا لاق «نملجا ةليل 5 يبنلا ىلع تلون ةروسلا هلهو :تاالس رملا ةروس (نيلامكلا ريسفت)

 لاَقف «تبهذف اهلتقتل ؛اهيلع انبي وف ؛ةيح اتنبتاف ذإ اق بطر هافو هنم اهاقلتن خخ اهديبف 6تلزلف وم راع ل انيوأ ّيَج

 لكلا ّق حايرلا ومهصع هردقف ء.فوذحم اهفوصوم ةسمخح تافصب سف ىلاعت هللا نأ مدعا :افرع تاالسرملاو

 ملف رسفملا هر اه امأو قكتالملا ةراثو .حايرلا ةرات هةلعجف ؛رياغ ومهصعب ٠ ,لكلا 2 ةكتفاملا هردق مهضعب و

 «حايرلا وطو دحاو فوص ول لوأ ةيالثلا تافصلا لعج هنأ هترهبتميتلا لصاحو («نبسح وهو «نورسفملا ةيلع 6

 (يواضلا ةيشاح) .ةكئالملا وهو ثلاث فوصومل ةسماخلاو تي وهو ناث فوصومل ةعبارلاو

 ىعم يف ةيفرع ةقيقح راص مث ؛يوغللا هانعم اذهو ءسرفلا قنع رعش :فرعلا :"سوماقلا" يف :سرفلا فرعك
 هلثم و : ليق ؛كلذك افرع افرع موقلا عاجج ه ؛ صعب فلخ اهضعب يأ افرع اطقلا راط :"سوماقلا" ُق عباتتلا

 (نيلامكلا ريسفت) :"اقرغ تاللسرملاو'

 افرع موقلا ءاجو «ضعب فلحخ اهضعب :"سوماقلا" ينو (حارصلا) .سرفلا قنع رعش :فرعلا :سرفلا فرعك

 وعما تاالسرملاو : كايبلا خور قو ءفورعملاب لسرت اهفأ دارأو «"افرع تتاللسرملا" هكنمو :ليق «كلذك افرع

 .ةفئاط ةثداح 0 وأ ماع لك وأ موي
| > 

 لك ةكئالم نأ رابتعاب ةلسرم ةفئاط نعم. ةلسرم عمج تاالس رم لا فئاوطلا

 تهبش نأب غيلبلا هيبشت باب نم وهف «هقنع قوف ةعباتتملا تارعشلا وهو سرفلا فرع نم ةعباتتم نعمه "افرع"و

 سرفلا فرغ رعشب مهعباتت ف نولسرملا ةكئالملا



 تاالسرملا ةروس 00 "0 0 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 2+ رشم ٍترِشَكلاَو .ةديدشلا حايرلا اًفَضَع ِتَفِصَحْلاَف .لاحلا ىلع هبصنو
 حيرلا لفقصع تافصاعلا ةكيفلملا وأ تاالاس رملا فن .يتسملا نس

 ؛لطابلاو قحلا نيب قرفت نآرقلا تايآ يأ 22 اَقََ تقرفلاف .رطملا رشنت حايرلا

 ءايبنألا ىلإ يحولاب لزنت ةكئالملا ين ج١: ارك ٍتَيقلُمْلاَف .مارحلاو لالحلاو
 هللا نم راذنإلاو راذعإلل يأ 2: اًرذُت َوُأ اًرذُع .ممألا ىلإ يحولا نوقلي ؛لسرلاو
 اي نأ تودَهرت امتإ اياك لاذ مضب ٌئرقو نا لاذ مضب ةءارق يفو «ىلاعت

 2 َتَسِمُط ٌموجنلا اَذِإَف .ةلاحم ال نئاك 2: ٌعِقَوَل باذعلاو ثعبلا نم ؛ةكم رافك
 -- ع يل 4 0. لع 7 9 2 ع 5 / مك 5 4 . رس _
 تنتف 0 تفسن لابجلا اذإو .تقش 530 تجرف َءامَّسلا اذإَو .اهرون يدعم

 ريم 8 لا

 فرعلاو ؛ةكئالملا تالسرملا :دوعسم نبا نعو «ةعباتتم افوك لاح ةلسرملا حايرلاب مسقأ يأ :لاحلا ىلع هبصنو

 ريسفت) .هل لوعفم "افرع" :هلوق اذه ىلعف «يهنلاو رمألا نم فورعملل تلسرأ يلا ةكئالملا يأ ؛ركنلا دض

 .باحسلا رشنت حير :رشنلا :"بيطخلا" يف امك ءرطملا رشنت ةنيللا حايرلا يأ :ارشن تارشانلاو (نيلامكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألا يف عيارشلا تارشان وأ ؛نهتحنجأ تارشانلا ةكئالملا وأ :رطملا رشنت حايرلا (حارصلا)
 نقرفي ةكئالملا يه :ام#ذ سابع نبا نع رذنملا نبا ىورو «ةداتق نع ريرج نبا هاور اذك :حلإ نآرقلا تايآ يأ
 نيلامكلا ريسفت) .باحسلا قرفت حايرلا يه :دهاحم نعو «لطابلاو قحلا نيب
 روسفت) .ةكشلملا "تايقلملا"و:" بسب دارملا نأ ىلع عامجإلا ريثك نبا لقن لب هيلع اوقفتا :ةكئالملا يأ

 نابوصنم امهنأ ىلإ ريشي "ىلاعت هللا نم" «نيلطبملا راذنإلو «نيقحملا راذعإل يأ :راذئإلاو راذعإلل يأ (نيلامكلا

 نأ لمتحيو «ةءاسإلا يحم اذإ :رذع نم ؛سايقلا فالخ ىلع امهنم لوألا ىلع ناردصم امهو .هل لوعفملا ىلع
 رذنملاو رذاعلا نيعمب "ريذن"و "ريذع"ل ناعمج امه :ليقو ؛ىحولا هنم دارملا نأ ىلع "اركذ" نم نيلدب انوكي

 ئرقو "ارذن" لاذ مضب :ركب يبأو رماع نباو عفانو ريثك نبال ةءارق يفو «ةيلاحلا ىلع نابوصنم امهف كلذ ىلعو
 (نيلامكلا ريسفت) .نسحلا ةءارق يهو «"ارذع" لاذ مضب ذاشلا يف

 نم ناردصم رذتلاو رذعلاو :"كرادملا" يفو (لمجلا ةيشاح) .قئالخلا راذعأ ةلازإ :راذعإلاب دارملا| :راذعإلل يأ
 دارملاو :"تايقلملا" وه اممي للعملاو .هلجأل نالوعفم "ارذنو ارذع" نأ ىلإ كلذب راشأ [.ةءاسإلا احم اذإ رذع
 (يواصلا ةيشاح) .فيوختلا :راذنإلابو قئالخلا راذعألا ةلازإ :راذعإلاب



 تاللسرملا ةروس 1 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 مويل ٍمَوَي يأ .تقول تعم يأ ءاهنم الد ةزمهلبو وأو لاب ب ْتَتَقأ ليلا اذَِو

 واولا نم 5 دوج وعول

 ليعبتلا وبل ناب 'تلحأ"ب قلعتم

 و لّصفلا موي م قلو اج ريغان نبك عقو يأ "اذإ" باوح هنم

 2 ب . "3 5: م سم ب كيف - 5 7
 َنيلوألا كلج ملا .مه ديعو اذه 25 نيبذكملل ٍليمَوي ليو .هنأشل ليوش

 هناوهنو اه ماهل ةااولاو هأ عكوناو عئاونأو مه عامل هاما 6 هامل هاما اه ةاهنأف هاف هاهم عم .مهانكلهأ يأ ,مهبيذكتب

 تايثإ يق راكنإ كإف

 357 ١  31ا 0 7

 تقو هل لعج ىيعملاف هيلإ رح وما عيش هدنع نوكي يذلا لحألا تقولاو عةمايقلا موي وشو :مولعم تفول تعم

 يأل :لاقي يأ ,فوذحم لوقل ةلوقم وأ ةفنأتسم ةلمجلاو ءقلعتم :غ2! موي يأل (بيطخلا ريسفت) .لصفلل لحأ
11 1 

 موي يأ" نم لدب "لصفلا مويل" :هلوقو «"تتقا" عوفرم نم لاحلا ىلع بوصبنم لوقلاو هخلإ موي
 ةلمجلاو «لسرلا ىلإ هيف 05 :تلجأ (ي وا بلا ةيشاح) م يظعتلا و ليو تل عا 75 اللاو عراجلا ةداعإب

 (نيلامكلا ريسفت) .مويلا ميظعتل ةضرتعم
 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف لماعلا وهو فوذحم "اذإ" باوج نأ :يرشخمزلا ركذ اذك :قئالخلا نيب اصفلا عقو يأ 0 لا ب 5 ١ نه 11 ظ 0 عبره 1 000 . 4 : 3 5 ك

 نم ةلمح "لصفلا موي" :هلوقو 5 وأ لوعفم فاكلاو ءاهربحت "كاردأ" ةلمج و ءًادتبم ةيماهفتسا 9

 ءراكنإلاو داعبتسالل لوألا ماهفتسالاو (انخيش) .قاثلا لوعفملا دسم ةداس ريخو ءةيماهفتسالا "ام" وغو ًادتبم

 ىلع هلاوهأو همظع ملعت ال يأ ؛لصفلا موي ام ملعت ال ايندلا يف نآلا تنأ :نعملاو ؛ليوهتلاو ميظعتلل يناثلاو
 ملف لوألا امأو «يناثلا ماهفتسالل نايب "هنأشل ليومت" :حراشلا لوقف ءالامجإ اهملعت تنك نإو ؛ليضفتلا ليبس

 (لمجلا ةيشاح) .هتفرع دقو هنيبي
 ؛عفرلا ىلإ هب لدع هنكلو «هلعف دسم داس بوصنم ردصم هلصأ يف هنأل ؛ةركن ناك نإو أادتبم :خلإ ذئموي ليو

 (كرادملا ريسفت) ."كيلع مالس" هوحنو هيلع وعدملل هماودو ؛كالفا تابث نعم ىلع ةلالدلل

 هلسربو «ىلاعت هللاب بذك نمل يزخو باذع :ليو :يطرقلا لاق «قئالخلا نيب لصفي ذإ موي يأ :ذئموي ليو
 نإف ؛مهبيذكت ردق ىلع مهيب نمت هل اك ةيأ لك دنع ةروسلا هذه ف هرركو ديع وهو «لصفلا مويبو هبتك و

 هبيذكت نم امرج مظعأ وه هب بذك ءيش برو ءرخآ ءيشب هبيذكت باذع ىوس اباذع ءيش بذكم لكل
 (بيطخلا ريسفت) .ىلاعت هللا ىلع درلا يف مظعأو «هميظعت يف حبقأ هنأل ؛هريغل

 مدآ نم ةقباسلا ممألا نيلوألاب دارملاو ءيفنلا دعب امترارقإلا بلط وهو يريرقت ماهفتسالا :للإ نيلوألا كلف ملا
 (يواصلا ةيشاح) .دمخم ةمأ رافك "نيرخآلا"ب دارملاو دومثو داغو حون موقك 75 دمحم ىلإ



 تاالسرملا ةروس 5" نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 انلعف ام لثم َكِلاَذَك .مهكلهنف ةكم رافكك اوبذك نمم 295 تريرجألا ُمُهْعِبَتن م

 ٍذِبَمَوَي لَيَو .مهكلهنف لبقتسي اميف مرجأ نم لكب 2: َنيِمرَجُمْلاِب ْلَعفَت نيبذكملاب
5 

 هَسلَعَجَف .يملا وهو ؟فيعض 20 ٍنيهم ءام نم ركقلخم ملأ .ديكات 2: نيبذكُملل 500007 ى 00 < . أ حو 7 2 لِ - 5 سس 9 8ع 7 او

 لا را 0 رع .ةدالولا تقو وهو

 0 ع ف 1 89-5 2 يحتل 037

 ظ مولعم رده ىإإ .محرلا وهو ريرخ 29 نيكم رارق ِق

 را ع ١ ل لق ">< ضض < ريغ نإ تح : نيو باد

 لعج ّملا 2 َنيِبِذَكُملِ ٍدِيَمَوَي ليو .نحن 2) نورددقلا َمعبف كلذ ىلع انّرَدقف

 ' تب عا ع لاو 1 هن ا ا حا ده و عا ع. سال
 اهرهظ ىلع ءايحجءا .هماض ْى (مص وعم تفك ردصم 2 اًنافك ِضْرالا

 - ريلإ دعا ع 5 3 ِ ٠00 تع ضع خ3 6 5 َ د 0

 عام محكيَقْساَو تاعفترم ا ىسور ايف اًنلعجَو .اهنطب 5 عب وم

 أَوقلَطنآ .ةمايقلا موي نيبذكملل لاقيو َنييدَكُملِ ٍذِبَمَوَي ليو .ابذع خرا اًنارف

 (نيلامكلا ريسفت) .لعفلا اذه لثم العف يأ ءفوذحم ردصم ةفص وهو :نيبذككملاب انلعف لثم
 ميظعب رافكل ىلاعت هللا نم ريك ذن اذه :مكقلخغ ملأ بسلا قرم هقارغكا عم ف ام ىلإ ةراشإ :مرجأ نم لكب

 .ثعبلا يركنم ىلع در اهيفف «ةداعإلا ىلع رداق ءادتبالا ىلع رداقلاو ؛مهقلخ ءادتبا ىلع هتردقبو مهيلع هماعنإ

 هنمو ءمضي يأ عيش هيف تفكي يذلا عضوم تافك :اتافك (حارص) .نيصح ناكم :زيرح (يواصلا ةيشاح)

 ."حارصلا" يف اذك "انافك ضرألا لعجب ملأ" :ىلاعت هلوق

 (نيلامكلا ريسفت) .عمجلاو مضلا :تفكلاو «يثالثلا ردصم ءيجي دق الاعفو .مض نعم. :تفك ردصم
 (نيلامكلا ريسفت) .هلوعفم هيلع تفظع ام عم "ءايحأ"و :قتشملا نعي ردضم هنأ ىلإ ريشي :ءايحأ ةماض ينأ

 ةفصلا نيب ةطسوتم "ال"و «”"لظ"ل ةفص "ليلظ ال" :هلوقو «لوألا "اوقلطنا" ل ديكوت وه :لظ ىلإ اوقلطنا

 يفنو «ةفصلا هذه توبث يفن ىلع ةلالد ؛العف ةيناثلابو امسا ىلوألل ةفصلاب ءيجو «يفنلا ةدافإل ؛فوصوملاو

 (لمجلا ةيشاح) .بهللا نع ءانغإلل ؛ثودحلاو ددجتلا

 ؛ناحخدلا مظع ىلإ ةراشإ هيفف ءهراسي نع ةبعشو هنيمب نع ةبعشو «رفاكلا قوف ةبعش قرف يأ :بعش ثالث يذ
 «قدارسلاك رافكلاب طيحيف رانلا نم ناسل جرخي :ليقو ءبعش ثالث ريصي عفترا اذإ ميظعلا ناحدلا نأش نأل

 (يواصلا ةيشاح) .شرعلا لظ يف نونمؤملاو ,مهاسح غرفي ىح مهلظتف ءبعش ثالث افاخد نم بعشتي وأ



 ام نعييلاظو نينك ليبط ل ال .هتمظعل قرف ثالث قرتفا عفترا اذإ منهج ناخد وه

 ِرَرَشِب ىَرَت رانلا يأ اََنِإ .رانلل 2) ٍبَهَللآ َنِم ائيش مهنع دري ىنغُي اَلَو مويلا كلذ
 ةلامج عمج ُتَلَمج ,ُهْنأك .هعافتراو همظع يف ءانبلا نم ص رَصَقْلاَك اهنم رياطت ام وه

 منهج رارش" :ثيدحلا يثو اهولو اهتئيه يف 22: فس ةلاّمح :ةءارق يفو لمج عمج

 رفص :ليقف ةرفصب اهداوس بوشل ًأرفص لبإلا دوس يمست برعلاو ؛"ريقلاك دوسأ
 اهداوس طالتخا

 :ريقلاو «ةرارش عمج رارشلاو ةررش عمج :ررشلاو ال ليقو ركذ امل دوس نعم. ةيالا يف
 ية كسل ل مع .
 وا 16 2 هون هم هاو و 2 اطال كفاك 06 سجال 2 نيبذكملل ٍدكيَمَوَي ليو .راقلا

 هيفنف ءاليلظ الإ نوكي ال لظلا نأل يأ (يواضيبلا ريسفت) .لظلا ظفل همهوأ امل درو مهب مك اذه :خ ! ليلظ ال

 ءمش ةحارتسالا لظلا نم مهوأ امل نينك :ليلظ ال (لمحلا نم رصتخم) .ممي امكَم الظ هلعج هنأ ىلع ةلالدلل هنع

 ةءارق يهو ءامهنيب فلأ ريغ نم نيئارب اذكه :خإ ررشب .ةحار هيف نوكي ىح ائينك نوكي ال لظلا نأب هدر

 عمج نيشلا رسكب رارشلاو :ةررش عمج ررشلاف اهحتفو نيشلا رسك عم نيئارلا نيب فلأب اذوذش ئرقو ةماعلا

 (يواصلا ةيشاح) .اقرفتم رانلا نم رياطت ام لك يهو «ةرارش ع عمج نيشلا حتفبو باقرو ةبقرك ايضا ةررش

 ةيشاح) .عباتتلاو ةرثكلاو نوللا ف تالامجلاب ايناثو ءربكلاو مظعلا يف رصقلاب الوأ ههبشف ءررشلا يأ :خلإ هنأك

 .تالامج نوقابلاو «ةلامح :صفحو ناوخألا أرق :"نيمسلا" ةرابعو «ةلامج ةيعبس يأ :خلإ ةءارق فو (يواصلا

 راكذو ركذ وحن ةلامجو لامجو لمج :لاقي عمجلا ثينأتل ءاتلاو ,حيرص عمج :امهدحأ ؛ءناهجو اهيف ةلامجلاف

 لوق لوألاو «ءاقبلا وبأ هلاق «ةراجحلاو ةراكذلاك عمج مسا هنأ :ىاثلاو «.ةراجحو راجحو رجحو ءةراكذو

 نأ زوجيو ؛عمجلا عمج نوكيف لامحل اعمج نوكي ن أر واتح ةلاطفب امك نرتب الأ زوجيف "تالامج" امأو :ةاحنلا

 (لمجلا ةيشاح) .شيرق تالاجر :هلوقكو «درفملا لمحل اعمج نوكي
 نأو ءزاخحلا ىلع هنأو "رفص" :هلوق ريسفت اذهي هضرغ "خلإ ثيدحلا يفو" :هلوقو ؛هبشلا هجول نايب :خلإ اهولو اهتئيه يف

 رفصلا قلطي هنألو :ثيدحلا نم انركذ امل دوس ىيعمب. ةيآلا يف :خل! رفص ليقف (لمجلا ةيشاح) .داوسلا ةرفصلاب دارمل
 هانعم ىلع يه لب ال :ليقو .دوس قون هنأك :رفص ةلامج هنأك :ةداتقو نسحلا نع ريرح نبا ىورو ءدوسلا ىلع

 وح سايب ررش لك نأب درفم وه يذلا رصقلاب اهيبشت اولوأ اذلو «ةررش عمج ررشلاو .فورعملا
 نيلامكلا ريسفت) .باقرو ةبقرك ةررش عمج اضيأ وه :ليقو «ةرارش عمج ن5 سابع نبا ةءارق وه امك نيشلا



 تاللسرملا ةروس > 3غ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رذعلا يف جه َنْذؤي الَو .ءيشب هيف 720 نوقطمُي ال ممَوَي ةمايقلا موي يأ اَذَه أ 1 -_ 1 1 )1 سي , ١-0 1 4 7 1 3+ - فن : 2 ُ

 يأ «يفنلا زيح يف لحاد وهف هنع ببست ريغ نم نذؤي ىلع فطع ,2) َنوُرْذَتْعيف
 ع لا حج د 2 00 ارت 2 تح 5 نسا 7 1 م 5 4 تس

 اهيأ :كَسْعَمج لّصفلا ُمَوَي اَذََه (2) َنيِبْدَكُملِل ٍذِبَمْوَي ُلْيَو .راذتعا الف نذإ ال

 نوبذعتو نوبساحتف مكلبق نم نييذكملا نم 29 َنيلَوُألآَو ةمألا هذه نم نوبذكملا
 ليو .اهولعفاف 2ك نوديكف مكنع باذعلا عفد يف ةليح كيك حل 23 نإف .اعيمج ل“ د هن اا يي 00000 508 يفد اهيع لا د 0

 ريع

 0-0 5 :. يح هوس. ل 1 5 0 2 ل -ءىءدعح كقول ا كوع

 لظي سن هلا ذإ راجشأ فئثاكت يأ للظ ف نيقّثملا نإ 23 نيبذكُملل ديوي

 21م

 اهضعب يفف «فقاوم ةمايقلا فو ءرحآ نطوم يفف ”نومصتخت مكبر دنع" درو امو :نوقطني ال موي اذه

 (نيلامكلا ريسفت) .امّيذ سابع نبا نع يور اذك «نوقطني الف مههاوفأ ىلع متخي اهضعب فو نومصتخي

 عفر ملف ءفوطعملا بصن يضتقي يفنملا ىلع واولا وأ ءافلاب فطعلا نإ :لاقي امع باوج :هنع ببست ريغ نم
 نكي مل اذإ امأ .«"توميف هيلع ىضقي ال" وحن «يفنملا نع اببستم ناك اذإ بصني هنأ :باوحلا لصاحو ؟ةيآلا يف

 يفو :"نيمسلا" قو .عفري ال هنإف هيلع فوطعملاو فوطعملا نم لك ىلإ يفنلا هجوت دصق نإو انه امك اببستم

 نوقطني ال مهنأ :نيعملا نوكي «ءاقبلا وبأ هلاق ,نورذتعي مهف يأ فنأتسم هنأ :امهدحأ ,ءناهجو "نورذتعيف" عفر

 ءايفنم نوكيف "نذؤي" ىلع فوطعم هنأ :يناثلاو .ضعب يف نوقطني الو «فقاوملا ضعب يف نوقطني وأ مهفي اقطن

 ناهجولاو «يئالا سوؤر هباشتل ؛يفنلا باوج يف بصني ملو :ةيطع نبا لاقو «هنع اببسم ناكل بصن ولو
 ىعمج امأ "نازئاج ناهجولاو" :هلوق عم اذه رهاظو ةيظفللا ةبسانملل ادرحمب بصنلا عانتما لعج دقف «نازئاج

 (لمجلا ةيشاح) .بوصنملا ريغ ئععم هل عوفرملا لب ؛ءكلذك سيلو ءدحاو
 (لمجلا ةيشاح) .ببستلا مدع ىلع ةلالدلا يف اهتحارصل ؛حضوأ ناكل واولاب ربع ول :خإ راذتعا الف

 ريسفت) .لصفلل نايبو ريرقت 'مكانعمج" :هلوقو (نيمسلا ريسفت) .لطبملاو قحلا نيب يأ :لصفلا موي اذه
 لوعفم وأ فاكلا ىلع فوطعم نيلوألاو هلوقو مهنيب عمج اذإ الإ لطبملاو قحم ا نيب لصفي ال هنأل يأ (يواضيبلا
 (لمجلا ةيشاح) .قيالخلا نيب هيف لصفي موي اذه مه لاقيو :يبطرقلا ةرابعو فوذخم لوقل لومعم اذهو هعم

 .ىلع اولاتحاف :نوديكف (يواصلا ةيشاح) .ارفم اودحت ملف نوداقو مكسفنأل اولاتحاف يأ :نوديكف

 بنطأو:«(ضاضتخالا لييس ىلع ةرخآلا يف رافكلا لاوخأ "ناسنإلا نلغ تأ لغ" ةروس.:ركذ :خل! نيقتملا نإ

 (يواضلا ةيشاحن) .نيتروسلا نيب.لذاعتلا لضحيل ؛ءانه لعفاام سكع نينمؤملا لاوحأ ق



 تاالسرملا ةروس "<" نورشعلاو عساتلا ءرجلا

 لكأملا نأب مالعإ هيف 2) َنوِعَبْسَي اَمِم ةكَوفَو .ءاملا نم ةعبان 20 ِنويعَو اهرح نم

 .هبلغألا 8 3 سانلا دجيي ام بسحبف ايندلا فالخب مهاوهش بسجب ةنجلا يف برشملاو

 نع م2 خولمعت رك امي نيهته .يأ :لاح ايه ًاوبرشآو اولك ةمه لاقي

 َنيِيِذَكُملَل ٍذِبمَوَي ُلْيَو /2) َنييِسَحُمْلا ىرجت نيقتملا انيزج امك َكِلاَذَك اَنِإ .ةعاطلا
 فو «توملا ىلإ هتياغو نامزلا نم ًاليلق ايندلا يف رافكلل باطخ أوُعَّتُمت 2 و أوك ع

 دع لل نضيف هل نوح ع 2 ٍ ا
 ف ليِق اذإو © ترييذكملل ديموي ليو را نومرجت ركنإ مه ديده اذه

 ّئأبف 29 َنيِبذَكَمَل ٍنبَمَوَي َلَيَو .نولصي ال 29 تروغكري ال اولص أوعكزآ
 دعب هللا بتك نم هريغب مهنامبإ نكمب ال يأ (2) تروئيؤي نآرقلا يأ دْوَدْعَب ثيردح

 هد و ا هريغ هيلع لمتشي م يذلا زاجعإلا ىلع هلامتشال ؟ هب بهيتكال

 يف امك «ءتقو نود تقوب ةديقم ةنحلا ةهكاف تسيلف «ةرضاح اهودجو ةهكاف اوهتشا مف يأ :مقاوهش بسحب

 ةهكافف ءضعب نود تاقوأ ضعب يف افودجي يأ "بلغألا ف سانلا دجي ام بسحبف' :هلوقو ءايندلا ةهكاف ع اونأ

 وه يذلا فرظلا ف "نيقتملا" ريمض نم لاحلا عضوم يف هنأ ىلإ ريشي هي :اوبرشاو اولك :مه لاقي .تقوب ةديقم ايندلا

 (نيلامكلا ريمسفت) ,ت اتسم مالك هنإ :ليقو :كللذ مه الوقم كالظ نورقتسم مه يأ (؛لالظ يف

 :نينسحلاو نيقثملا نيب ةرياغم ال :تلق نإف .نينسحملا يرحب هكاوفلاو نويعلاو لالظلاب يأ :نيقتملا انيزج امك

 :نامبإلا لصأ مهدنع نم نينسحغابو «ةعاطلا يف نولماكلا نيقتملاب داري نأ :باوحلاو ؛هسفنب ءيشلا هيبشت هيفف

 يف ةلئامملاف «نامعإلا لصأ هدنع ناك نمل تباث ةعاطلا يف نيلماكلل تباث وه امك ءازجلا اذه نأ :ئعملا ريصيو

 (يواصلا ةيشاح) .تاجردلاو بتارملا يف ال «ةيآلا ف تركذ يلا فاصوألا

 ريسفت) .ةفيرشلا ياعملاو ةحضاولا ججحلا ىلع هلامتشا هزاجعإ هوجو ةلمج نمو :زاجعإلا ىلع هلامتشال
 اوبذكيو ؛هزاجعإ مدع عم هريغب اونمؤي نأ زوجي ذإ ؛ناكمإلا مدع نم هاعدا ام جتني ال ليلعتلا اذهو (يواضيبلا

 ؛نيدلا لوصأ يف امل قفاوم ةميدقلا بتكلل قدصم نآرقلا نأل :ليلعتلا يف حراشلا لاق ولف ءزجعملا نآرقلاب

 عم هريغب ناميإلا نكمي الف هيف دوجوم هريغ يف ام نأل ؛بتكلا نم هريغ بيذكت هبيذكت نم مزليف
 (يواصلا ةيشاحإ .ىلوأ ناك «هبيذكت



 ايلا روس 8 نوثالغلا ءزجلا

 ةيآ نوعبرأو ىدحإ ةيكم أبنلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 2 ميِظَعلآ بتل نع ؟اضعب شيرق ضعب لأسي م َنوُلَءآَسَتَي ءيش يأ نع مَع
 لمتشألا نآرقلا نم للك يبلا هي.ءاح ام وهو. هميخفتل ماهفنسالاو ءيشلا كلذل ناي
 نورفاكلاو هنوتبثي نونمولاذ 9 َنوُفلَتحم ِهيِف رم ىذَلا .هريغو ثعبلا ىلع

 ) َنوُمَمعَيَس الك مَن .هل مهراكنإ ىلع مهي لحي ام 2 َنوُئََعَيَس عدر الك .هنوركني
 ىلإ لإ ىلاعت ًاموأ مث ءلّوألا نم ّدشأ ئباثلا ديعولا 5 ناذيإلل "مث"ب هيف ءيجو ديكأت
 نوال ويطل اه تويم ةعاماسال ةلاطاع هاصا اف عام يفقد هامه فيعام فامنم ع ععع معجم :لاقف ثعبلا ىلع ةردقلا

 ميو مل" يف امك ؛فلألا فذح مث "امع" راصف «ةنغلا يف نيمو ؛ميملا يف نونلا تمغدأ ءام نع :هلضأ :مع

 (نيلامكلا ريسفت) .ءازهتسا نع نينمؤملاو كك ىبنلا نولأسي وأ :خ إ ضعب لأسي .اميف امتو امل :لصألا يف اهنإف ؛"ميفو

 (يواصلا ةيشاح) .نايبلا فطع نايبلاب 59 يسن "م" ب هنغ ربعملا يأ :ءيشلا كلدذل نايب

 (يواصلا ةيشاح) .هميظعتو رمألا ميخفت نع ةيانك وه لب ءايقيقح اماهفتسا سيلف يأ : هميخفتل ماهفتسالاو

 كلذ يف مهنع ءاطغلا فشكل ؛ةمايقلا يف 0 عرنلا دنع محك لزني ام نيعملاو :"نوملعي" لوعفم هك مسك لحي ام

 انهه "مث" نإف :ئباثلا ديعولا نأب (يواصلا ةيشاح) .لزن ئيعمب :عراضملا يف مضلاو رسكلاب لحي لحو «تقولا

 (نيلامكلا ريسفت) تكلا ديدن رجزو عدر.مككل :ليق هنأكف ؛يترلا يتعارتلاو داعبتسالل
 ةلالدلا هجوو :ةعست اهنم ركذو ءاهيلع ةلادلا ةلدألا ىلإ يأ ؛ثعبلا ىلع ةردقلا ىلع راشأ يأ :خل! ىلاعت أموأ مث

 :هلوقو 9 "يحركلا" تو (انخيش) .ثعبلا ىلع رداق وهف عامقألا هده ىلع ارداق ناك ثيح ىلاعت هنإ لاقي نأ

 فيك باوج ىلع "ثعبلا ىلع لمتشملا نآرقلا نم" قباسلا هلوق نم همدق امبو اذهبي راشأ 'خلإ ىلاعت أموأ مث

 وه هنع نولءاستي يذلا ميظعلا أبنلا ناك امل هنأ :هحاضيإو ؟هلبق ام "اداهم ضرألا لعجن ملأ" :هلوق طبتراو لصتا

 هتردق لامك ىلع ةلادلا ةبيجعلا قئالخلا هده هيلإ فاضي نم قلخي ملأ :مه ليق «هنوركني اوناكو روشنلاو نعنلا

 نأ ررقت دق هنأل ؛ثعبلا ىلع هتردق مكراكنإ هجو امف «هتئيشم قفوو هتدارإ عوط ءايشألا عيمج نأو عهرهق ةياعو

 الخ ,قلخلاك عادبإلاو ءاشنإلا نيعمج لعجلا اذهو ءضارعألاو تافصلا لوبق يف رادقألا ةيواستم ءاسجألا

 (لمجلا ةيشاح) .ةميركلا ةيآلا يف امك هل ماع اذهو «ةيوستلاو ريدقتلا نعم هيفو «نييوكتلا ءاشنإلاب صتخم



 أبنلا ةروس ا ش نوثالثلا ءرجلا

 ضرألا امي تبنت جو اًاَثوأ َلاَّبلَو .دهملاك اشارف جو ادهم نطزألا لمحت لأ
 .اثانإو اروكذ 2: اًجاوزأ َركَمَقَلَحَو .ريرقتلل ماهفتسالاو داتوألاب ماينلا تبثت امك

 .هداوسب ارتاس معو اّساَبِل ليلا اَتلَعَجَو .مكئادبأل ةحار مج اَكاَبّس دكَمْوَت اَنلَعَجَو

 جاَرِس اَنلَعَجَو .نامزلا رورم اهيف رثؤي ال ةمكحم ةيوق يأ ؛ةديدش عمج 2: اًداَدِش

 ناجح نيلا تاباحسلا ٍترِصْحُملا َنِم الربو .سحشلا ىعب ءاداقو 2 - 7

 َجرَخُمَل .ابابص 2: اَجاّجخ كَم ضيحلا نم تند يلا ةيراحجلا رضعملاك ءرطمت نأ اه

 : عوامل و ,ةفتلم < اًقافلا نيتاسب تنجو .نيتلاك مك اًكاَبَنَو ةظنخفلاك كح كب

 يمل اقوككي انآ زوو ..سيصتفا قيمي لما كأي «اناف' لوم "ادالاو. وأ ,قومقم "ضال" لطول لضي ل
 (لمجلا ةيشاح) .ايناث الوعفم هنوك رهاظلاف "اتابس" امأو .كلذك "اداتوأ"و ءةردقم الاح "اداهم" نوكيف :قلخلا

 ليقثلا مونلا بارغك مضلاب :اتابس (يواضيبلا ريسفت) .هيلع مونيل ؛دهمب ام هب يعمم ردصم ءيبصلل يأ :دهملاك

 عطقي مونلا يف ناك املو «عطقلا :تبسلا :مكنادبأل ةحار (يواصلا ةيشاح) .لتقك تبس هلعفو «ةحارلا هلصأو

 .ساسحإلا عطقو ؛مونلل ةمزاللا ةحارل ازاحم تابسلاب ديرأ ءا ةحار كلذ ٍفو «كاردإلا نع ةرهاظلا ساوحلا
 ريدقتب افرظ انهه عقو يميم ردضم هنأ نيعي «هب نوشيعي امهيف نولصحي :شياعملل اتقو (نيلامكلا ريسفت)

 .ينامز فرظ "اشاعم" نأ ريشي :شاعملل اتقو (نيلامكلا ريسفن) .نامز مسا هنوك مظنلا يف لمثخي :ليقو :فاضملا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةركن نوكي ال لوألا لوعفملا نأل ؛ناث لوعفم ال "اجارس" ةفص "اجاهو" نأل ؛انقلخ يأ :انلعجو

 ةرضاع ال ةروصعم يهو تاباحسلا تارصعملا تناك امل :تاباحسلا .تءاضأ اذإ رانلا تجهو :اجاهو

 ولو :ليق ءدصحي نأ هل ناح اذإ عرزلا دصحا :مهلوق يف امك «ةيدعتلا نود ةنونيحلل ةزمهلا نأب هلوأ ةرصعمو

 .اهجو ناكل لفط اذو محل اذ راص يأ ؛لفطأو محلأو رسيأو رسعأك ذحأم اذ لعافلا ةروريصل ةزمملا تلعج

 .اهبابش رصع ف تلخدو تضاح ىلا ةأرملا :رصعملا :"تادرفملا" يف :خلإ رصعملاك

 "جن ”" نم مظنلا يف هنأ يعي :ابابص

 .ضعبب اهضعب افتلم يأ "تانج" ةفص قل يئامكلا رقع .مزاللا نم هذخأف (ةرثكب ابضنم

 : ىبضاقلا لاقو عايسقنب جنو هدجت 7 لاقي ءايدعتم و اهرال عاج لقو «يدعتملا



 أبنلا ةروس ظ 0 نوثالثلا ءزجلا

 | اًكَقِيِم ناك قئالخلا نيب لصقل َمْوَي َّنِإ .فرشأو فيرشك فيفل عنج
 هل نايب وأ لصفلا موي نم لدب نرقلا روُصلأ ىف ْخَفُي ّمْوَي .باقعلاو باوثلل
 .ةفلتخم تاعامج 2: اًجاَوْفَأ فقوملا ىلإ مكروبق نم َنوُنََتَف ليفارسإ خفانلاو
 7 م اباوت أ تنناكف ةكئالملا لوزنل دا «نديقتلاو ديدبستلاب ةاّمشلا يعفو
 هلثم يأ .ءابه مجد اًباَرَس تَئاكف اننفاامأ ل نإ بعل لايجلا :ةويسو :باويأ .تنأذ

 | آخ
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 َنيِغْطلَل .ةدصرم وأ ةدصار 2) اًداَصَرِم تناك َمْئَهَج نإ .اهريس ةفح يف
 215 اج ع تاه كااوولس نوه وك .اهولخ ديف مه اعجرم 2 َناَكَم اهوز واجتي الف نيرفاكلا

 ماللا رسكب فل عمج هنأ :يئاثلاو .هل دحاو ال ةفتلم "فافلأ" :يرشخمزلا لاق :"نيمسلا"ةرابع :خلإ فيفل عمج

 .داهشأو ديهشو «فارشأو فيرش :هلثمو ؛يئاسكلا هلاق ؛فيفل عمج هنأ :ثلاثلا ءرارسأو ورس وخن نوكيف

 مضلاب فل عمج وأ ؛عارذأك هل دحاو ال وأ ,عاذجأو عذجك «فل عمج وأ يأ *: فيفل عمج (لمجلاا ةيشاح)

 (نيلاسكلا ري ريسفت) .ةعمتجم ةرجش يأ «ءافل عمج يهو

 ةلدألاب تبثأ يذلا ثعبلا تقو ام :هريدقت ردقم لاؤس باوج يف عقاو فنأتسم مالك :خلإ لصفلا موي نإ

 كلذب راشأ :باوغلل اتقو (يواصلا ةيشاح) .هيف رافكلا ددرتل "نأ'ب هدكأو ءلصفلا موي نإ :لاقف ؟ةمدقتملا

 (يحركلا ريسفت) .باقعلاو باوثلا نم هب هللا دعو ام روهظ تقو هنوكب ديقم نامز تاقيملا نأ ىلإ
 ءامسلا اذإ" :هلوق ةقفاومل ققشتلا وه لب ؛باوبألا حتف نم فرع ام حتفلاب دارملا سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ :تققش

 راهتلا فص هارقام :بارسلا ةاياوس [يواصلا ةيئاحل .ةراولاب ةترسف ام ريقغو "ترطظفنا ءامسلا اذإ" ”تقشنا

 ىلع ىعملا نوكيو هرهاظ ىلع بارسلا ءاقبإ بسانملا (سوماقلا) .رابغلا :ءابحلا :ءابه (سوماقلا) .ءام هنأك

 لابخلا كلذك ءام هنأك باربسلا ىري امكف عقاولا فالخ يئرملا نأ ثيح نم بارسلا لثم تناكف يأ هيبشتلا

 4 باَحّسملا رم َرُمَت ّيهَو ةَدِماَح اًهُبَسْحَت لاّبجلا ىَرتَو# :ىلاعت هلوقل عقاولا يف كلذك تسيلو لابج اهفأك ىرت

 (يواصلا ةيشاح) .ةغللا يف دجوي مل ءابطاب بارسلا ريسفتف الإو (88 :لمنلا)

 لعجت دقو ءهب قلعتم "نيغاطلل" :هلوقو ءدصارلا نعمت. ةغلابملا 0 نأ ىلإ ريشي :ةديعرما وأ ةدضار

 عضوم يعمم ناكم مسا "داصرم' لعجي دقو 'ااداصرم" نم لك لدب وه وأ "ام"ب اقلعتم لعجي دقو هل ةفص

 ءيشلا تدصر نم "اداصرم" نأ ىلإ راشأ :ةدصرم وأ (نيلامكلا ريسفت) .يرهوحلاو بغارلا حرص هبو ؛دصرلا

 .هل تددعأ هل تدصرأ :لاقي مهل ةدعم ئعمب ةدصرم وأ مهل ةبقرتم «رافكل ةدصار يهف «هتبقرت اذإ هدصرأ



 أبنلا ةروس 0 0 نوالثلا ءرجلا

 بقُح عمج اهل ةياف ال اروهد 2: اًباَقَحَأ آييف مهئبل ارّدقم يأ ,ةردقم لاح َنيِئِبْل
 - 1 ا 8 55 586 9 9 2 : قع دق أ را -1 2 1

 ينو ياتو ارسل رثكألل

 بنذ الف ة.ييياسأ اقفاوم 2: اقاَقو َءاَرَج .كلذب اوزوج «هنوقوذي مهفإف ؛رانلا لهأ
 نوفاك نوحي هل ايتاداس 7 ,رالا .خرف رع باذع الو ءرفكلا نم مظعأ

 : مص دعم . 069 ًاباذك تآرقلا اكيسَباَك ًاوُيَدكو .تعبلا مهراكنإل كو اًباَنِح

 (نيلامكلا ريسفت) ."نيغاطلل" يف ريمضلا نم الاح لعجي دقو ءردقملا "افولخدي" ريمض نم يأ :ةردقم لاح

 :لاق لب «ةدم رانلا لهأل لعجي مل ىلاعت هللا نإ :لاق نسحل نع يور ام :اهدحأ ءاهوجو هيف اوركذ :خلإ اباقحا

 دولخلا الإ ةدع باقحألل سيلو «دبألا ىلإ بقح لحد بقح ىضم اذإ هنأ الإ وه ام هللا وف "اباقحأ اهيف نيثبال"

 دحاولا بقحلاو «ةياف ىلع لدي ال باقحألا ظفل نأ :يناثلا هجولا ءاونزحل ايندلا ىصح ددع نوثبلي مهضَأ ةنجلا

 عاونأل ثيقو اذهف ءاقاسغو اميمح الإ ابارش الو ادرب اهيف نوقوذي ال اباقحأ اهيف نوثبلي مأ :نيعملاو ءهانتم

 6 اباَذَع لإ 1 ف نلف :هلوقب ةحن وسنم ةيآلا نأ :كلاغلا هحج ولا اهيف مهثبلل تيف ول ا عهنولدبي يدلا باذعلا

 (لمجلا ةيشاح) . لصح دق دولخلاو ؛عفترا دق ددعلا نأ يعن 0 :ًابنلا)

 نونالت رهش لك ءارهش رشع يئنا ةئيس "3 ؛ةنس نونامث :دحاولا بقحلاو : "”بيطتخلا" قو دلو مضب :بقح

 ةيقاح هنأ :ثلاثلا «ةلخادتم يهف ,نيقئاذ ريغ نيثبال يأ 0 ف ريمضلا نم لاح "ا : يناثلا «كلذ مهل وبخأ

 لوقت «ةديبع وبأو يئاسكلا لاق هلثمو مون :دربلا :سابع نبا نع يور :اهون ادرب (لمحلا ةيشاحإ ."اباقحأ"ل

 (بيطخلا ريسفت) (خ) .مونلا دربلا بهذأ يأ دربلا دربلا عنم :برعلا

 ةغل مونلا ىلع دربلا قالطإ .هشطع نكس مان اذإ ناشطعلا نأ ىرت الأ ؛هبحاص دربي هنأل ؛ادرب مونلا يمس :امون

 عانشسالا نأ همالك 59 :خا اميمح نكل (لمجلا ةيشاحل) . شطعل ١ ةروس عصقب هنأل ؛قللذب يمحو «ليذه

 : اس | ا ١" أ 2 1 ' ا 1 . 1 د و 2
 نم ءانثتسالا نآل ؛ ابارش ' .ج لسدلا ةسحاألاو ة"ابارش الو" :هلوق عومع نم الصتم نوكي نأ زوجيو ءعطقنم

 اوزوج" :هل وقب رسفملا هرذق ف وذ ردصملا لع ب وصنم يأ اقافو عازج (يواصلا ةيشاح-) . بسخج وم ريغ مالك

 ؛لعافلا مساب هليوأتب 'ءازج'ل ةفص "اقافو" نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ مهلمعل اقفاوم (يواصلا ةيشاح) ."كلذب

 (لمجلا ةيشاح) .ةغلابملا دصقل ؟هتي ردصم ىلع قاب وأ عقافو تاذ يأ «فاضم فدح ىلع ن وكي نأ حصضيو



 أبنلا ةروس 1 نوثالغلا ءزجلا

 جوللا يف ابك جو ايدك هاطبض ةَمْيَسَحَأ لامعألا نم حو كو ًايدكن
 ةرخآلا يف مهل لاقيف يأ أوقوذق .نآرقلاب مهبيذكت كلذ نمو هيلع يزاجنل ؛ظوفحملا

 قوف حب اًجاَذَع أ مكديرَت نلف مك ءازج اوقوذ :مهيلع باذعلا عوقو دنع

 نم لدب نيتاسب َقياَدَح .ةنجلا يف زوف ناكم 72: اَراَقَم َنيِقّتُملِل َّنإ .مكباذع

 نهيدث تبعكت يراوح َبِعاَوَكَو .ازافم ىلع فطع ,2) اَبَتَعَأَو هل نايب وأ "ازافم"
 1 .ءارلا نوكسو ءاتلا رسكب بت عمج «دحاو نس ىلع 2 ١ اًباَرَتَأ بعاك عمج

 ةنبللا يأ انيِف َنوُعَمْسَي ال .4ٍرْمَح ْنّم راهنأوإ» :"لاتقلا" فو ءالاحم ةئلام رمح
 ,«فيفختلاب 2: اًبَّدك لَو لوقلا نم ًالطاب 77 لاوحألا نم اهريو رسيتا برا دنع

 : اقاهد
 د

 يف كلام نبا لاقو ؛هريغ نولوقي ال «برعلا مالك يف شاف هلك لعف باب يف لاعفو :يرشخمزلا لاق :ابيذكت

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا ةطيرش ىلع رامضإلاب بوصنم :ءيش لكو (نيلامكلا ريسفت) .ليلق هنإ :ليهستلا
 هنأ :يناثلاو ءردصملا سفن يف زوجتلاف ءهاصحأ يأ "انيضحأ" نعم نم ردصم هنأ :اهدحأ هججوأ هيف خا اباتك

 قف بتكلاو ءاصحإلا ءاقتلال :يرشخعزلا لاق «لعفلا سفن ف زوجتلاف ؛"انبتك" نيعم يف هنأل ؛"انيصحأ"ل ردصم

 (لمجلا ةيشاح) .حوللا يف ابوتكم ئيعمب لاحلا ىلع ابوصنم نوكي نأ :ثلاثلا ؛ليصحتلاو طبضلا نعم
 .طبضلا ئعم يف ناكر تشي ةباتكلاو ءاصحاإلا نإف ؛"هانيصحأ"ل قلطم لوعفم هنأ ىلع ريشي :ابتك

 (يواصلا ةيشاح) .مدآ نب ىلع ةظفحلا فحص يف :ليقو :ظوفحملا حوللا يف (نيلامكلا ريسفت)

 .هنم دشأب اوثيغأ باذعلا نم عونب اوثاغتسا املك «رانلا لهأ ىلع نآرقلا يف ةيآ دشأ هذه :ليق :مك ديرن نلف

 (نيلامكلا ريسفت) .ردصم ازوف :ليقو «ناكم مسا وهف :خلإ ناكم .بلطملاب رفظلا :ازافم (يواصلا ةيشاح)

 مسا هنوك ريدقت ىلع ضعبلا لدب يأ :"ازافم" نم لدب (يواصلا ةيشاح) .رفظلاو حاجنلا :زوفلا :ةنجلا يف زوف
 :لاقي "قابلا حور" فو «تعفترا يأ :تبعكت (نيلامكلا ريسفت) .اردصم هنوك ريدقت ىلغ لامتشا لدب ؛ناكم

 تراصف ؛ريسي عافترا عم ترادتسا يأ نهيدث تبعكت :"لمجلا" فو ,عفتراو اهيدث رهظ ابوعك ةأرملا تبعك

 (نيلامكلا_ريسفتو .ىلحو ىلحك يدن عمج ءايلا ديدشتو لادلا رسك و عاقل مضب يدثلا :نهيدت :بعكلاك

 ديدشتلابو «ةلعافملا يف درطم هنكل ؛ينالثلا لعف ردضم ففخملا ”الاعف" نإف ؛ابذك يأ يئاسكلل : فيفختلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل



 ًابنلا ةروس 1 1 نوثالثلا ءزجلا

 برش دنع ايندلا يف عقي ام فالخي «هريغل دحاو نم ابيذكت يأ ديدشتلابو ءابذك يأ

 2١ اًباَسِح ءازج نم لدب ءاَطَع ءازج كلذب هللا مهازج يأ كتر نّم هاَرَجب .رمخلا
 ٍتو .يبسح ::تلق ىح. يلع رثكأ يأ «ئبسحاف ياطغأ :مهوق نم ءاريثك يأ

 رج عم هعفربو :كلذك "نحل اَنْتَي امو عفرلاو رجلاب ضزألاو توما
 هبطاخي نأ دحأ ردقي ال يأ 2: اًباَطِخ ىلاعت ُهْنِم قلخلا يأ َنوُكلَم ال "بر'

 بوصنم :يرشخعزلا لاق :ءازج نم لدب (نيلامكلا ريسفت) .ليعفتلا نيعمب ءيجي ددشملا "الاعف" نإف :ابيذكت

 ريسفت) .اقلطم الوعفم نكي مل اذإ ردصملا لمعي امنإ هنأل ؛يضاقلا هب ضتري ملو «هب لوعفملا بصن ءازجلاب
 نبا لاقو .ءيببسح لاق يح هيفكي ام هتيطعأ يأ انالف تبسحأ :لاقي ءايفاو ايفاك يأ :اباسح (نيلامكلا

 .حراشلا هعبتو ءاريثك ءاطعإ :ةبيتق

 (نيلامكلا ريسفت) .يبسح لاق بح هافك اذإ ءيشلا هبسحأ نم ايفاك :يضاقلا لاقو :اريثك يأ

 امهيف عفرلا :ةءارقلا نم هجوأ ةثالث هيف "نمحرلا"و "تاوامسلا بر" :"ريبكلا" يف ام ليصفتلاو :عفرلاو رجاب

 عم لوألا يف رجلاو ؛رماع نب هللا دبعو مصاع ةءارق وهو امهيف رحلاو ءورمع يبأو عفانو ريثك نبا ةءارق وهو
 ءأدتبم "تاوامسلا بر" نوكي نأ :اهدحأ ءهوجو عفرلا فو .يئاسكلاو ةزمح ةءارق وهو يناثلا يف عفرلا
 ."اباطخ هنم نوكلمي ال" فنؤتسا مث ءهربخ "نمحرلا"و

 وه :ريدقتلاو ءأدتبملا رمضي نأ :اهثلاثو «هربح "نوكلمي ال"و ,ةفص "نمحرلا"و ءأدتبم "تاوامسلا بر" :اهيناث
 نم لدبلا ىلعف رجلا هجو امأو ؛نيربح "نوكلمي ال"و "نمحرلا" نوكي نأ :اهعبارو ءنمحرلا وه تاوامسلا بر
 هربخو «أدتبم هنوكب عوفرم يناثلاو ؛”"كبر" نم لدبلاب لوألا رجف يناثلا عفرو لوألا رج هجو امأو ."كبر"
 .اصخلم «برلل ةفص رجلاب نمحرلاو "كبر" نم لدب "تاوامسلا بر" :"نايبلا حور" ينو ,"نوكلمب ال"
 هنأ ىلع ورمع يبأو ريثك نباو عفانل هلبق ام عفر عم عفرلابو «هلبق امل ةفص مصاعو رماع نبال رحلاب نعي :كلذك
 ام هربخخ أدتبم وأ فوذخحم ربخ هنأ ىلع يئاسكلاو ةدسل ”كاوامسلا باو" رخ عم هعفرو ؛هلبق امل ربخ وأ (ةفص

 دحأ ردقي الف ؛مويلا كلذ يف لالجلا ةبلغل ؛ضرألاو تاوامسلا لهأ نم يأ :قلخلا يأ (نيلامكلا ريسفت) .هدعب
 «ضارتعالا ليبس ىلع يأ :ردقي ال يأ (يواصلا ةيشاح) .باذع عفر يف الو «ءالب عفد يف ىلاعت هباطخ ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) .ضارتعالا ال عوضخلا قيرطب اهِإف ؛ةعافشلا يفاني ال كلذو



 ًابنلا ةروس 1 كراع 1 نوثالغلا ءزجلا

 لاح اك ةَكِيتَلَمْلاَو هللا دنج وأ ليئربج ٌحوُرلا موقَي ,نوكلم الال :فرظ .ْمَوَي

 َلاَقَو مالكلا يف ُنَحَيلَأ ُهَل َنِذَأ َنَم الإ قلخلا يأ َتروُمْلَكَتَي ال نيفطصم يأ

 لأ ُمَويْلأ َكِلَذ .ىضترا نمل اوعفشي نأك ةكئالملاو نينمؤملا نم م9 اًباَوَص ًالوق

 د- د <

 2 فتلا

 َباَذَع ةكم رافك يأ َمكَسَرَّدنَأ آنإ .هيف باذعلا نم ملسيل ؛هتعاطب هللا ىلإ عجر
00 

 هيبنت فرح دي ٌرِفاكلا لوقُيَو ٌرشو ريخ نم ُهاَدَي َتَمَّدَق ام ئرما لك 0

 57515101015]0510001315175 101 2 2020ز ١] اهديغ كلذ لوقي «بذعأ الف نعي م 2 ًايارت تنك قكيل

 ؛ةكئالمم اوسيل هللا دونج نم دنج حورلا :اعوفرم سابع نبا نع هيودرم نباو متاح 1 نبا ىور :هللا دنج وأ
 هل لاقي يذلا كلملا :"ءايحإلا" يف يللازغلا مامإلا لاقو ءدنج ءالؤه :لاقو ةيآلا أرق مث ءلجرأو يديأو سؤر مه

 وهو مسج يف حور هسافنأ نم سفن لك يف نوكيف سفنتي هنإف ,ماسحألا يف حاورألا جلوي يذلا وهو ؛حورلا

 (نيلامكلا ريسفت) .مهرئاصبب بولقلا بابرأ هدهاشي قح
 اوردقي مل اذإ هللا نم مهرقأو قئالخلا لضفأ مه نيذلا ءالؤه نأ يعملو "نوكلمي ال" :هلوقل ديكأت :نوملكتي ال

 قئالخلا لضفأ مه نيذلا ءالؤه نإف :ىضترا نمل (يواصلا ةيشاح) .مهريغ كلمب فيكف «هنذإب الإ اوعفشي نأ

 .مهريغ هكلمي فيكف هنذإب الإ ىضترا نمل ةعافشلاك اباوض نوكي امب اوملكتي نأ اوردقي مل اذإ هللا نم مكرقأو

 .ةفص "مويلا"و "كلذ" ربحت وأ ؛مويلا ةفص "قحلا"و «ربحو أدتبم "مويلا كلذ" :خلإ مويلا كلذ (يواضيبلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريسفت)
 (نيلامكلا ريسفت) .بيرق توملاو ؛هؤدبم توملا اضيأو ؛هحولا اذمي ابيرق مويلا نوكيف يأ :بيرق تآ لكو
 :ةيقارغتسالا "لا" نم مومعلا ذحأو ءارفاك وأ املسم يأ ئرما لك (ر) .أرملا رظني موي انئاك اباذع يأ :هتفصب

 رثكأ نأل ؛ركذلاب نيديلا صخو «هتفيحص يف اتباث رشو ريح نم همدق ام لك ىري :ئعملاو «ةيؤرلا ئععمب رظنلاو
 ."تمدق" لوعفم ةيماهفتسا وأ «”"رظني" لوعفم ةلوصوم "ام" :تمدق ام (يواصلا ةيشاحإ .اممي لوازت لاعفألا

 (نيلامكلا ريسفت)



 تاعزانلا ةروس كرما 0 نوثالغلا ءزجلا

 .ابارت بوك :ضعبل اهضعب نم صاصتقالا دعب مئاهبلل ىلاعت هّللا لوقي
 ةيأ نوعبرأو تس ةيكم تاعزاتلاو ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

 2: اَطَمَذ ِتّطِشَتلَاَو .ةدشب اعزن 2 اَقْرَع رافكلا حاورأ عزنت ةكئالملا ِتَعْرَتلأَو
 ةكئالملا بز احبس ٍتَحِبَسلَآَو .قفرب اهلست يأ «نينمؤملا حاورأ طشنت ةكئالملا

 است:ةحسن قو

 قبست ةكفالملا م2 اَقَبَس ٍتدقبكلاف :لزنت يأ ؛ىلاعت هرمأب ءامسلا نم حبست

 2غظ21010111111 ]1 ]1 ] ذ ]1 1 2 مع اد ِتَريَدَمْلاَف .ةنخلا ىلإ نينم وما حاورأب
 لتاقم نع يور اذك

 ؛ةمايقلا موي مهلك قلخلا رشحي :هكذ ةريره يبأ نع رذنملا نباو ريرج نبا جرحأ :ّلإ صاصتقالا دعب مئاهبلل
 لوقي نيح كلذف ءابارت وك :لوقي مث «ءانرقلا نم ءامحلا ذخأي نأ هللا لدع نم غلبف ءريطلاو باودلاو مئاهبلا

 فوصضومل ةفص "تاعزانلا" :اقرغ تاعزانلاو (نيلامكلا ريسفت) .هلثم دهاجم نعو «ابارت تنك ىتيل اي : رفاكلا

 :قرغلاو «ةدشب هرقم نم ءيشلا بذج عزنلاو (لمجلا ةيشاح) .ةكئالملا :هلوقب حراشلا هيلإ راشأ امك فوذحم

 ءادوجوم هطرش نوكيف «عزنلا نم عون هنأل ؛تاعزانلل قلطم لوعفم وهف «قارغإلا ىيعمي دئاوزلا فذحب ردصم
 (نايبلا حور) .هلماع عم ردصملا قافتا وهو

 نم لوعفم هنأ ىلإ ريشي :اعزن (نيلامكلا ريسفت) .روصنملا نب ديعس هجرخأ 5# يلع نع روثأملا وه اذك :ةكئالملا
 (نيلامكلا ريسفتا .نيلو: ىقفقري بدلا وس: طشبلا ءاظشت تاطشانلاو (نيلامكلا ريمسفت) .هظفلاريغ

 نوكت رئبلا نم ولدلا جارخإ نإف ؛اهحرخأ اذإ رئبلا نم ولدلا طشن نم قفرب ماللا ديدشتو نيسلا مضب :اهلست يأ

 ريسفت) .جرخي يح دلجلاو رافظألا نيب ام رافكلا حاورأ طشنت ةكئالملا يه :يىلع نع روثأملا ريسفتلا يفو .ةداع قفرب

 ور اذك «هيرح .يف عرسأ اذإ حباس :هل لاقي «داوملا سرفلاك ةعرسب لرتت يأ :ءامسلا نم حبست (نيلامكلا
 (نيلامكلا ريسفت) .ضرألاو ءامسلا نيب نينمؤملا حاورأب حبست ةكئالملا يه :يلع نعو .دهاجم نع
 تناك ءاوس «ملاعلا اذه يف راثآ اهنم رهظي نأ دعبي ال ةفيرشلا سوفنلا نإ مث :"نايبلا حور" يف لاق :ارمأ تاربدملاف

 ىلإ هدشري تاومألا ضعب نأ مانملا ف ىري دق ناسنإلا نأ ىرت الآ ؛«تاربدم نوكتف ءال وأ نادبألا نع ةقرافم

 رادج نم ءايحألا ضعب لخدي دقو «ىصحت ال ةريثك هرئاظنو ءهل اهلحيف ةلأسم نع هلأسيف هذاتسأ ىريو ؛هبولطم

 - اذه يف وهو حورلا ديب ريبدتلا ناك اذإف «ةداعلا قرخ ىلع كلذو ءاهيضقيف ةحاح هل نم ضعب ىلع هوحنو



 نثعبتل يأ ء«فودحت ماسقألا هذه باوجو .ةريبدتب لزنت يأ ءايندلا رمأ ربدت ةكئالملا

 لك“ حري ا ىلوألا ةحفتلا مك ةفجا#ا فجات مَوَي .يف لماع وهو ةكم رافك اي

 ةيناثلا ةخفنلا 2: َةَفِداَرلَآ اَهْعَبَتَت .اهنم ثدحي امب تفصوف لزازتي يأ ءءيش
 ءامهريغو نيتخفنلل عساو مويلاف ."ةفجارلا" نم لاح ةلمحلاو .ةنس نوعبرأ امهنيبو

 .ةقلق ةفئاح 2: ُةَفِحاَو ٍذِبَمْوَي ٌبوُلُق .ةيناثلا بقع عقاولا ثعبلل هتيفرظ حصف
 راصبألاو بولقلا بابرأ يأ َنوُلوَقَي .ىرت ام لول ةليلذ () ٌةَعْشَح اَهُرَصِت
 امهنيب ىلأ لاخدإو ةيناثلا ليهستو نيتزمهلا قيمحتب انِءأ حبلا اراكنإو ءازهتسا

 ؟ةايحلا ىلإ توملا دعب درنأ يأ 72: ةّرِفاتْلا ىف َنوُدوُدَرَمَل نيعضوملا يف نيهجولا ىلع

 الأ ؛ةلمجلا يف باجح دسملا نأل ؛اريثأت دشأ ندبلا ةقرافم دعب وه لب «خزربلا ىلإ هنم لقتنا اذكف .نطوملا -

 (اصخلم) .هوحن وأ مايغ اهبجحي مل اذإ اقارحإ دشأ سمشلا نأ ىرت
 بابسأ مهف «ىلاعت هللا وه ةقيقح ربدملاو «زاحم ةكئالملا ىلإ ريبدتلا دانسإ نأ ىلإ كلذب راشأ :هريبدتب لزنت يأ

 مسقلا نأل ؛رفاكلاو ملسملل اماع ثعبلا ناك نإو مهصخ :ةكم رافك اي (يواصلا ةيشاح) .ريبدتلل رهظم ةيداع
 بوصنم هنإ نيعي :موي (يواصلا ةيشاح) .ماسقألل جاتحي الف ءرابخألا درجم. قدصم ملسملاو ءركنملل نوكي امنإ

 (نيلامكلا ريسفت) .فوذحملا باوجلاب
 فحرلا بيس لعخ فرظلا يف زوحتلا وأ ءهببس اهنأل ؛يزاحم دانسإلا نأ ىلإ هب راشأ :اهنم ثدحي امب تفصوف

 نكميو «ةفحارلا ءاضقنا دعب ةفدارلا ثودح نأل ؛ةردقم لاح :ليق :ةفجارلا نه لاح (لمجلا ةيشاح) .افحجار

 . عساو مويلاف' :هلوقب فنصملا ريشي كلذ ىلإو ؛دحاو موي يف امهوصح رابتعاب ةنراقملا لعجي نأ

 ,عساولا تقولا كلذ ف نوثعبي مهو «ناتخفنلا هيف عقت يذلا عساولا تقولا يف نثعبتل :نيعملاو :خ! عقاولا ثعبلل

 ,"ةفجاو"ب بوصنم "ذئموي"و ءأدتبم :2ا! بولق (نيلامكلا ريسفت) .يرشخمزلا هركذ اذك «ىلوألا ةخفنلا وهو
 هريخو وهو «هريخ "ةعشاخ"و «ناث أدتبم "اهراصبأ"و ؛ةركنلاب ءادتبالل غوسملا وهو ؛«'بولق"ل ةفص "ةفحاو"و
 (لمجلا ةيشاح) .بولقلا باحصأ راصبأ :هريدقت فاضم فذح مالكلا فو «لوألا ربح

 ؛ةايحلا نونعي ىلوألا ةلاحلا يف يأ ةرفاحلا يف :"دوعسلا يبأ" يف :ةرفاحلا يف .بارطضالا كيرحتلاب :قلقلا :ةقلق

 .هتيشم. اهيف رثأ يأ اهرفحف ءاهيف ءاج يلا هتقيرط يف يأ «هترفاح يف نالف عجر :مهوق نم



 تاعزانلا ةروس "0 نوثالثلا ءزجلا

 .ءاجج ثيح نم عجور اذإ :هترفاح ُْق كاللاف م ةنمو ءرمألا لو 5 مسا :ةرفاحلاو

 يأ َكلَي أولاَق .اًيَحُت ةتتفتم ةيلاب "ةرخان" ةءارق فو 29 َةَرغ اًمَّضِع انك اَذِءَأ
 ةرسكنم ركب يبأو يلعو ةزمحل

 :ىلاعت لاق .نارسح تاذ 2: ةَريباخ ةعجر 1 تحص نإ اذ ةايحلا ىلإ انتعجر

0 
1 

 هد دس ثا لالا 8 0 ع را
 اذإف .تخفن اذإف 72: ةَدِحاَو ةخفن َةَرَجَر ثعبلا اهبقعي ىلا ةفدارلا يأ َيِه 3

 اهفوج يف اوناك ام دعب ءايحأ ضرألا هجوب 22: ةَرِهاَسلاب قئالخلا لك يأ مه
 ضرألا هجو ؛ ىلع اوراص

 سس يم يي دم 119 يو تير دس اب قلقا هك .اناومأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلوألا هتلاحو هقيرط يأ :هترفاح يف عجر هيلإ داع مث رمأ يف ناك نمل :ليق مث :عجر اذإ

 تاذ يأ ءةفص "ةرساخ"و ءاهربخخ "ةرك"و ,"ةفاحلا" ىف درلاو ةعجرلا امي راشم أدتبم "قللت" :خإ كلت :اولاق

 و ةعجرلا كلتف اقع ةئايقلا ىلإ انعوجر ناك نإ :قيعملاو ءازاخم انياخضأ دارملاو راسخلا اهيلإ دنتسأو نارسخت

 :نيسحلا نعو ءاباوخح نوكت ال.دق :ليقو ءروهسجلا دنغ ءارعجو باوج فرح اإق ؛"اذإ" :هذافأ اذهو ؛ةرساح

 (لمجلا ةيشاح) .ةبذاك نعم. ةرساخت"

 :لاقي دقو «ةبسنلل قاقتشالا لعج ةرساخلاب ةركلا فصو حصي مل املو ؛لاملا سأر صاقتنا وه :نارسخلا :ةرساخ

 ؛ةنيعص ةركلا قللت وسوق ال ئعي ؛هب طبترم فوذحمم قلعتم وه :ةدحاو ةرجز يه امإف .اهبحاض ناريس ةارملا

 اذإف" :هلوقب هردق فوذخحم طرش باوج :ةرهاسلاب مه اذإف (نيلامكلا ريسفت) .هتردق يف ةلهس ةنيه اُهِإف

 (يواصلا ةيشاح) .نرحلاو فوخلا لجأ نم مون ال هنأل ؛ةرهاس تيمسو ."تخفن

 سانلا رشحلا ةمايقلا موي ىلاعت هللا هدب ماشلاب لبج :ليقو «ىلاعت هللا اهقلخي ةضف نم ضرأ :ليقو :خإ ضرألا هجوب

 هيف نأل ؛ةرهاس ضرألا هجو ىمست برعلاو :اهفوج يف اوناك ام دعب (يواصلا ةيشاح) .كلذ ريغ :ليقو هيلع

 ؛ماشلا ضأ يه :كايقس نعو :ضرألا هج و اهنأ :ةداتقو دهاحجب و سابع نبا نع يور اذك (مهرهسو ناويحلا مون

 (نيلامكلا ريمسفت) .منهج يه :ةداتق نع يشعل سولو نسلم قلبو يه :هبنم نب بهو نع يقهيبللو

 ىلاعت هللا ناك «نوعرفل لصح ام مه لصحيف هتفلاخم نم هموق ريذحتو 25 يبلا ةيلست هنم دوصقملا :كاتأ له

 دقو ؛نوعرفك وتعلا يف اولصي مل اوغلب امهم رفكلا يف اوغلب نإو كموق نإف ءىسوم ربص امك ربصا :هيبنل لوقي
 .ماهفتسالا اذه لبق ثيدحلا كلذ هاتأ هنأ تبث نإ "دق" نعم "له"و .هدونج ةرثكو هسأب ةَدَش عم هنم هللا مقتنا

 (يواصلا ةيشاح) .رابخإلا بلط ىلع بطاخملا لمحب ماهفتسالاف كلذ لبق هاتأ نكي مل اذإ امأو



 ؛هكرتو نيونتلاب يداولا مسا /2: ىّوُط نمدقلا داَوْلاب ُهُبَر هنّدات ذإ يف لماع

 كوعدأ َكَّل لَه َلَقَف .رفكلا يف دحلا زواجت (2) ىَفَط مُهَنِإ َنَوَعَرِف َلِإ ٍتَهْذَآ :لاقف
 رهطتت :اهيف لصألا يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب "يازلا" ديدشتب ةءارق يفو 20 ْىَرَت نأ َن
 ناهربلاب هتفرعم ىلع كلدأ َكَبَر نإ َكَيِدَهَأَو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأب كرشلا نم

 .اصعلاو ديلا يهو ءعستلا هتايأ نم 2: ئرتكل

 هنأل ؛هب يمسو :ىوط (نيلامكلا ريسفت) .امهيتقو فالتخال ؛"كاتأ"ل ال ثيدحل لومعم هنإف يأ :لإ يف لماع

 ةبغرو ليم يأ "كل لهاو ؛ةكربلا هيف ثينث يأ ؛ينلا عنج :يطلاو ؛”بيطخلا' نم ؛ليئارسإ يب نع رشلا هيف يؤط
 هللا دارأ نمو ؛ليئارسإ ٍنِب نع رشلا هيف يوط هنأل ؛ىوط يمسو :يداولا مسا (يواصلا ةيشاح) .ليبس كل له وأ
 نإف ؛هنع لاصئتسالا باذع عقرب هريغو همالسإب ملسملا ءضرألا لهأ عيمج ىلع ةوبتلا تاكرب هيف رشنو هقلحخ نم
 (لمجلا ةيشاح) .رصمو ةليأ نيب روطلاب داو وهو «ةاروتلا تلزنأ نيح عفترا لاصفتسالا باذع نإ :اولاق ءاملعلا
 دبع ةءارق هل لديو ,بهذا نأ يأ "نأ" فذح ىلع وه :ليقو «لوقلا رامضإ ىلع نوكي نأ زوجي :للإ بهذا

 (لمتلا ةيشاح) .اذكه هاذان يأ ؛ةيردصم' نوكت نأ لمغخي ةردقملا وأ ةرغاظلا هذه "نأ"و :بهذا نأ :هللا

 "كل له" ظفلف يأ "كل له" :هلوق ريسفت هب دارأ [كوعدأ وهو فوذحمم. قلعتم "ىلإ" نأ ىلإ ريشيإ :كوعدأ
 . "ىلإ"ب نايتإلا حصف ذك و عدأ :هانعم

 امهكارتشال ؛ةدحاو ةيآ امهامس اصعلاو ديلا يه :هلوقو ءامُذ سابع نبا نع يقهيبلا هاور :خلإ كرشلا نم رهطت

 عبتلاك ىرخألاو ةيح اصعلا بلق يه ةيآلا :يرشخمزلا لاقو ,دحاو تقو يف امهنوكو «هتوبن ىلع ةيآ اممنوك يف
 ."ىكزت" ىلع فوطعم :كيدهأو (نيلامكلا ريسفت) .كبيج يف كدي لخدأ :هل ليقف «هديب اهيقتي ناك هنأل ؛هل
 يهف كرشلا نم رهطتلا دعب لصحت ةفرعملا ىلع ةلالدلا نأ ىلإ ةراشإ "خلإ ناهربلاب هتفرعم ىلع كلدأ" :هلوقو

 (يواصلا ةيشاح) .لوصألا بوجو نمف مالسإلا يف لوخدلاب رهطتلا امأو ؛عورفلا بوجو ةبجاو
 :هريدقت فوذحم ىلع فطع :ىربكلا ةيآلا هارأف .ارمضم افاضم مظنلا يف نأ ىلإ هب راشأ ءكتفرعم ىلع :كلدأ

 ىلع دئاع زرابلاو ءىسوم ىلع دئاع هيف رتتسملا ريمضلاو «خلإ هارأف ةيآ هنم بلطف ركذ ام هل لاقو هيلإ بهذف
 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلل ةفص "ىربكلا"و "ةيآلا" :هلوق :يناثلاو لوألا لوعفملا وهو ءنوعرف
 نأ دب ال ةيح تبلقنا امل امنأل ؛اصعلا ف لصاح اذهو ءافول بالقنا الإ ديلا ف سيل هنأل ؛ىلوألا وه :اصعلاو

 ديازتو .يدامجلا مرجلا يف ةايحلا :يهو :ىرخأ رومأو ءاصعلا يف لصاح وهف ديلا يف ام لك اذإف ءافول ريغتي
 باهذو ءاهنع ةردقلاو ةايحلا لاوزو ؛ةريثك ءايشأ اهعالتباو ؛ةديدشلا ةوقلاو ةريبكلا ةردقلا لوصحو ءهئازجأ

 هذه نم دحاو لكو «ةيح اممب اصعلا تراص نيذللا لكشلاو نوللا كلذ لاوزو ء«تمظع ىلا ءازجألا كلت
 (لمجلا ةيشاح) .هسفن يف القتسم ارجعم ناك هوجولا



 تاعزانلا ةروس 1 100 نوثالثلا ءزجلا

 يف 20 ىَعْسَي ناهيإلا نع َرَبدَأ ّمُث .ىلاعت هللا مّ ئَضَعَو ىسوم نوعرف َبدَكَ
 < ىلغألا مر أنأ َلاَقَف 0 دان هدنجو ةرحسلا عمج متحف .داسفلاب ضرألا

 ةيدانمت و

 ةملكلا هذه يأ ةّرحاألا ةررشع 7 قرغلاب هكلهأ ُهَّنآ ُهَدَحَأَ .يقوف بر ال

 ةونبزا اميهنيي طنكو كيم لإ ني تأ كلر انج ةلولب هلع كل جو لأ
 نيتزمهلا قيقحتب متنأ؛ .ىلاعتا هللا مجهر تح نمل ةبِعل روكذملا كلذ ىف نإ .ةدس

 وركنم يأ ءةكرتو ئرخألاو ةلهسملا نيب فلأ لاخدإو اهليهستو افلأ ةيناثلا لادبإو

 َمَكَر اهقلخ ةيفيكل نايب 2: اَهننَب ؟اقلخ ّدشأ آملا مأ اَقلَح ُدَسَأ ثعبلا
 .اعيفر ولعلا ةهج يف اهتم لعج يأ ءانبلا ةيفيكل ريسفت اَهَكَمَس
 نوعبسلاو طبقلا نم نانثا «نيعبسو نينثا ةرحسلا ناكو «لاتقلل يأ "هدنجو" :هلوقو «ةضراعملل يأ :ةرحسلا عمج

 نإف «كيلإ ينلسرأ يب يبر :ىسوم هل لاق ام دعب يأ :ىلعألا مكبر انأ :لاقف (يواصلا نم ارصتخم) .ليئارسإ نب نم
 هراشتساف «ناماه ريشتسا ىح :لاقف «ةنجلا لخدتف تومت مث ءرورسلاو ميعنلا يف ةئس ةئام عبرأ نوكت كبرب تنمآ

 :لاقف هريرس ىلع هللا ودع ماق اوعمتجا املف ,دونحلاو ةرحسلا عمج كلذ دنعف ءابر تنك ام دعب ادبع ريصتأ :لاقف

 .مكبرو اير دارأف مانصألا نودبعي مه ليق :يقوف بر ال (يواصلا ةيشاح) .ىلعألا مكبر انأ

 نيتملكلا نيب ناكو ار سابع نبا لاقو (بيطنخملا ريسفت) ."ىلعألا مكبر انأ" : هل وق يهو :ةملكلا هذه يأ

 متاح وبأو ام سابع نبا نع ريرج نبا هاور اذك :ةنس نوعبرأ امهنيب ناكو .حراشلا هركذ امك «ةنس نوعبرأ

 يف كلذ يكحو «قارحإلاو قارغإلا يأ ىلوألا رادلا لاكنو ةرخآلا لاكنب رسفي دقو ءاد6# رمع نب هللا دبع نع
 (نايبلا حور) .ةظعو اميظع ارابتعا يأ :ةربعل (نيلامكلا ريسفت) .ةداتقو نسحلا نع ”ملاعملا'

 اهحطسو ءانيلي يذلا لفسألا ءامسلا حطس نيب يذلا عافترالا وهو ءامسلا ظلغ :كمسلا :خلإ اهكمس عفر

 رادقم لعج يأ اهكمس عفر :"يواضيبلا" فو ؛نحخنلا نيعمب وهف "يرجح نبا" ءاهقوف ام يلي يذلا ىلعألا

 لعج يأ :خلإ اهتمس لعج يأ (لمجلا ةيشاح) .ماع ةئام سمح ةريسم ولعلا يف اهنخن وأ ءضرألا نع اهعافترا
 يف ةروكذملا تمسلا يئاعمف الإو ءكمسلا تمسلاب دارأ هنأك .ماع ةئام سمح ةفاسم ولعلا تمس يف اهباهذ رادقم

 (لمجلا ةيشاح) .انه بسانت ال ةغللا



 تاعزانلا ةروس 55١ ٠ نوثالثلا ءزججلا

 هملظأ اَهَلْيَل َشَطْعَأَو .بيع الب ةيوتسم اهلعج :ج هب اَهَوَسَف اهفقيم اهكمس :ليفو

 ؛سمشلاو ءاهلظ هنأل ؛ليللا اهيلإ فيضأو ءاهسمش رون زربأ 2: اًهنض َجَرْخأَو

 ءامسلا لبق ةقولخم تناكو اهطسب 2: آَهلَحَد َكِلَذ َدَعَب َضَرَألاَو .اهجارس اهنأل

 افويع ريجفتب اَهَءآَم اَبتِم اجرخم يأ "دق" رامضإب لاح َسَرَخَأ .وحد ريغ نم

 تاوقألا نم سانلا هلكأي امو ,ءبشعلاو رجشلا نم معنلا هاعرت ام 20 اَهَلَعَرَمَو

 ١ اَهنَسَرَأ َلاَبلَاَو .ةراعتسا هيلع ىعرملا قالطإو ءرامشلاو
 اتم را 3

 (يواصلا ةيشاح) .ضرألا نع ةعوفرم اهلعج اذه ىلع اهكمس عفر ىئعمف يأ ءاهفقس :اهكمس :ليقو

 راهنلا نع ربعو «راهنلا نع رونلاب يكف «ليللا ةلباقم يف هعوقول ؛راهنلا سمشلا رونب دارملا :اهسمي“ رون زربأ

 نأب بقعتو روع هركذ اذك اهلظ هنأل :ليللا اهيلإ فيضأو (يواصلا ةيشاح) .هئازجأ لمكأ هنأل ؛ىحضلاب

 (نيلامكلا ريسفت) .اهتكرحب ثدحي اهنأل ؛اهيلإ فيضأ امنإ يضاقلا هلاق ام ىلوألاف ءءامسلا لظ ال ضرأ لظ ليللا

 مث" :ىلاعت هلوق كلذ ضراعي الف يرشخمزلا هراتخاو ءافّمك سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور اذك :ةقولخم تناكو

 م18 ةرظبلا) «واَمَّسلا ىلإ ىتوتشلاَّدُث اعيدح ضارألا ىف امك َقَلَح يذلا ره :ىلاغت هلوق نكل "ءامسلا ىلإ ىوتسا

 نينثالاو دحألا موي يف ضرألا قلخ هنأ" :اعوفرم مكاحلا هاور ام اذكو «ىفخي ال امك اضيأ وحدلا مدقت ىلع لدي

 مدقت ىلع لدي ؛"ةعمجلاو سيمخلا يف ءامسلا قلخو «ءاعبرألا يف راجشألاو «ءاثالثلا موي يف ماكآلاو لابحلا قلحو

 ارسم لمع نإوب ةقلاخ دعب ضرألاركذلا زا ءريدقو ركتتاوثكا رمشلاب ايرصتم ضراألا لمتف ل[ هحولاق ةزجعدلا
 يف رخأتم هنأ ىلع لديل ؛هسفن ءامسلا قلخ ىلإ ال ءءامسلا قلخ ركذ ىلإ كلذ يف ةراشإلاف ريسفتلا ةطيرش ىلع
 (نيلامكلا ريسفت) ."ةدجسلا مح" يف نايب ةدايز هل رم دقو ءءامسلا قلخ نع ركذلا

 . "راضملا" ىف انك ةيطظلا الخلا ع ةةيشفلاو :كتطاعلا كلو "تال تام ألا

 ناسنإلل لوكأملا قلطم يف ىعرملا لمعتساف «زاحم يأ ةراعتسا سانلا هلكأي ام ىلع يأ :هيلع ىعرملا قالطإو

 يعرب سانلا لكأ هبش ثيح ةيحيرصت ةراعتسا وه وأ «قلطملا يف ديقملا لامعتسا باب نم لسرم زاحم وهف «هريغو
 هلكأي ام ىلع انهه قلطأ «ناويحلا هاعري امل مسا لصألا ف ىعرملا نأل يأ :ةراعتسا (لمجلا ةيشاح) .باودلا

 نأ ةئيرقب ةرخآلا يف رظنلا ال ءايندلا يف لوكأملاب عتمتلا هتمه نأ يف مئاهبلاب رفاكلا ناسنإلل اهيبشت هريغو ناسنإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .رشحلا يركنم عم مالكلا



 تاعزانلا ةروس 164 نوثالغلا ءرجلا

 وأ ةعتم كلذ لعف يأ «رّدقمل هل لوعفم اًعََتَم .نكستل ؛ضرألا هجو ىلع اهتبثأ

 اَذِإَف .منغلاو رقبلاو لبإلا يهو ءمعن عمج مج دِسَعَنَأِلَو رمل اعيتمت يأ ردصم

 اه "اذإ" نم لدب نيسنإلا رك دَبَي موي :ةيناثلا ةحفتلا مث ئربكلا ياللا .تياج

 2 ىَرَي نَمِل ةقرخما رانلا معيب ترهظأ تربو » .رشو ريخ نم ايندلا ف م0 ْىَعَس

 عابتاب م اًيئّدلآ ةؤبتلا َرئاَءَو .رفك تور ئنط .نم اًمأف "اذإ" باوَجو «ءار لكل

 همايق د كت قاع نك اكو 55 ب فوأملا ع محلا َّنِإَف .تاوهشلا

 ا: .تاوهسلا عابتاي يدرملا م يوما نع ةرامألا نيفتلا ىهتو هيدي نيب

 َكَنوَُكَسَي .ةنحلا يف عيطملاو رانلا يف يصاعلاف :باوجلا لصاحو 2: ىَوُأَمْلا َِه

 ........... مِف ؟اهمايقو اهعوقو ىم 2: اَهلَّسَرُم َناّيأ ٍةَعاَسلا نع ةكم رافك يأ

 و
 .ةيناثلا ةخفنلا وأ ةمايقلا يهو ءاهبلغتو اهولعت يأ تاماطلا رئاس مطت ىلا ىمظعلا ةيهادلا

 .عنكو يطعيك وهف ةيؤرلا هنم ىتأتي نم لكل :ءار لكل .ةيردصم لعجي دقو ؛ةلوصوملا "ام'ل نايب :رشو ريخ
 كلذ ىلإو «ةنجلا مهاوأم نيفئاخلاو منهما مهاوأم نيغاطلا نإف ةمايقلا موي تءاج اذإ نيعي :خلإ "اذإ' باوجو
 يأ ءافوذحم هباوج نوكي نأ لمتحيو «ةنجلا يف عيطملاو رانلا يف يصاعلاف .«"باوحلا لصاحو" :هلوقب فنصملا راشأ

 نع لدب ماللا نأ ىلإ ريشي :ةاوأم (نيلامكلا ريسفت) .فودذحملا كلذل ليصفت امأف :هلوقو ءعقو ام عقو تءاح اذإ

 يغاطلا نأب ملعلل دئاعلا فذحف هل ىوأملا يه :هلصأ نييرصبلاو هيوبيس دنعو ؛ةفوكلا لهأ لوق كلذو ؛ةفاضإلا

 يدرملاب قلعتم "”تاوهشلا عابتاب" :هلوقو «كلهملا يأ .قدرملا :يدرملا (نيل ءلامكلا ريسفت) .ى وأمل بحاص وه

 ةيضتقم مدقت مدعل ؛ليصفتلل تسيلو ديكاعلا ها "انآ" نأ ىلإ كللذي راشأ :خإ باوجا لضاخ .ةيببس ءابلاو

 ةيالاو .فودحم باوجلا نأ نم هانمدق ام نيسحألاف ؛فلكتل جروحي هنأ هيفو خخ ناعلا يف يصاعلاف :ئععملا راضو

 (نايبلا حور) .تابثإلا وهو :ءاسرإلا ئعمب ردصم ىسرملا :اهاسرم (يواصلا ةيشاح) .هيلع ليلد

 ماهفتسالاو ءربخلا ةب قلعت ام قلعتم "اهاركذ نم" :هلوقو هرخؤم اديه ”تيلأ"و مدقم ربح "ميف' :تنأ ويف

 لبق اذهو هب مهربخت يح امي ملع كل سيلو ؛ءءيش يف اهتقو ن هيبتو مهن اهاركذ نم تنأ ام :ئعملاو يراكنإ

 متكب رمأ نك لو هقرحالاو اناكلا تاي عيد دلل هيناعأ يبس ايا نم جرخي مل ن5 هنأ قاني الف ءاهتقوب همالعإ

 (يواصلا ةيشاح) .ةرم ريغ هيلع هيبنتلا مدقت امك «اهنم ءايشأ

 يأ قربكلا ةماطلا : يوعبسلا كك قو مط لقتف بلغو كاع يح 1-1 عيش لك :"حاحصلا" نق لاق :ةماطلا
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 َكَبَر نإ .اهركلد نيب اهملع دع سبا يا جو ايزو ني كدأ ءىه يآ

 يي ايلا نحب جا دنا آَمْنِإ .هريغ هملعي ال اهملع ىهتنم /2) آهن

 © اه وأ يِشَع الإ مهروبق يف ْاَْعَبلَي ْمَل اَبوَرَي َمْوَي مبيأك .اهفاخي 2: اًهَسْحَع

 (ةسيالاملا نمد اهونع ال, ةيداعلا ىلإ "ىحضلا" ةفاضإ حصو «هتركب وأ موي ةيشع يأ

 .ةلساف ةسلكلا ج وفو ةفاضألا نس يسع :نابيلا اقرط اب# قإ

 :هلوقو فناتسم :اهاهتنم كبر ىلإ .ةراشبلا نعمتي رشبلاك ركذلا عمت "ىركذ"و ءاهملع نم يأ :اهاركذ نم

 نييعت بساني ال راذنإلاو يأ :رذنم تنأ امنإ (لمجلا ةيشاح) .هللا ريغ يأ "هريغ" :هلوق .ىهتنملا يأ "هملعي ال"
 رصقل ؛همايق تقوب رذنملا ملع ىلع فقوتي ال راذنإلا ضحم نإف ؛راذنإلا يف اهتقو نييعتل لخدم ال ذإ ؛تقولا

 (لمجلا ةيشاح) .تقولا ملع ىلإ هادعتي الف راذنإلا ىلع هلاح

 (يواضيبلا ريسفت) .راذنإلاب عفتنملا هنأل ؛ركذلاب "اهاشخي نم" صيصختو ءاهوه فاخي يأ :اهفاخي
 فاضأف «ةيشعلا ىحض يأ "اهاحض وأ" :هلوقو موي وهو هيلإ فاضملا نع ضوع نيونتلاو بصنلاب :ةيشع الإ

 ةفاضإ هجو ام :لاقي نأ درو املو (نيمسلا ريسفت) .ةسبالملا نم امهنيب امل ازوحب رحخآلا فرظلا ريمض ىلإ فرظلا
 ةيشع يأ :هلوقب هباوج ىلإ رسفملا راشأ مويلل ىحضلا امنإو ال ىحض ال ةيشعلاو «ةيشعلا ريمض ىلإ "ىحضلا"

 .يواضيبلا لعف امك "اهاحض وأ" :هلوق ىلع همدقي نأ بسانملا ناكف ؛"ةيشع"ل ريسفت بضنلاب وهف موي

 نم اتناك امل ةيشعلاو ىحضلا نأ الإ «ةيشعلا هيلإ تفيضأ يذلا مويلا كلذ ىحض يأ "اهاحض وأ" :هلوق نيعمو

 يأ "ةلصاف ةملكلا عوقو" :هلوق (هداز) .ىرخألا ىلإ امهادحإ ةفاضإل ؛ةححصم ةسبالم امهنيب ناك دحاو موي

 (لمجلا ةيشاح) .يآلا سوؤر يأ لصاوفلا نم
 .دحاو رامث نم اهفوك نم يهو ةسبالم قدأب لصحت ةفاضإلاو راهنلا نم األ ؛ىحضلا اهيلإ فيضأ ةيشعلاو :حصو

 وأ «نيموي نم انوكي نأ لمتحي ةفاضإ ريغ نم ىحض وأ ةيشع :لاق ول اضيأو ءاهنسح هجو اذه :ةلصاف ةملكلا عوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةفاضإلاب نالامتحالا ىفتناف ؛لكلا ىلع ءزجلل اقالطإ ؛ةدح ىلع موي امهنم لكل داري نأ
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 ,موتكم مأ نب هللا دبع 20 ئَمعألا هَءاَج نأ لجأل ضرعأ 2: َْوتَو ههحو حلك
 يرماعلا يشرقلا ' هد من و ظ 5
 صيرح وه نيذلا شيرق فارشأ نم همالسإ وجري نمم هب لوغشم وه امع هعطقف
 هلا كلملع انت ئملع ةادانف كلذب ل وغشم هنأ ىمعألا ردي مو (,مهمالسإ ىلع

 فالذ دعب ناكف هةروسلا هلع قا لرن انت. كلذ يقف :بئوعق «ةنيب ىلإ 928 ىببلا .فنرسناف

 كملعي َكيِرَدَي اَمَو .هءادر هل طسبيو 'يبر هيف قوبتاَع نم. ابحرم" :ءاج اذإ هل لوقي

 باطخلا ءاتب ةهفاشملا يف امل ؛هب افطلو مالسلاو ةالصلا هيلع هل الالجإ ؛بئاغلا رئامضب عضاوملا هذه يف ءيج :ىلوتو

 وهو ؛عزانتلا ف نييرصبلا لوق وه امك «يلوتلل ةلع ماللا ريدقتب هنأ يأ :ّلإ نأ لجأل (لمجلا ةيشاح) .ىفخي ال ام
 .ةفوكلا لهأ يأر ىلع نيبعل ةلغ

 ناك هنأ :اميذ سابع نبا نع ريرح نبالو «فلجغ نب ةيمأ ىتأ هنأ :هقف سنأ نع ىلعي وبأ ىور :امع هعطقف

 .ةيمأو ةبيشو ةبتع مه :دهاجم نع رذنملا نبالو ءاسابعو لهج ابأو ةبتع يجاني

 (يواصلا ةيشاح) ."نيذلا"ب ريبعتلا بسانملا ناكو ءشيرق فارشأل تعن :صيرح وه يذلا
 ةياور يفو «نآرقلا نم ةيآ 225 يببلا ئرقتسي هللا دبع لعجف :ام#ذ سابع نبا نع ريرج نبالو :ىمعألا ردي ملو
 (نيلامكلا ريسفت) .مالسإلا رمأ نم ءايشأ نع هلأسي لعجف
 ىمعألا نأ رسفملا هلاق ام حاضيإو .مالسإلاو نآرقلا وهو يأ "هللا كملع ام" :هلوقو ؛ءكلذ رركو يأ :هادانف

 فلخ نب ةيمأو بلطملا دبع نبا سابعلاو ماشه نب لهج وبأو ةعيبر انبا ةبيشو ةبتع شيرق ديدانص هدنعو هءاج

 مالسإلا محي ديأتيف «مهبطاخي ناك نيذلا فارشألا كئلوأ ملسي نأ ءاجر مالسإلا ىلإ مهوعدي «ةريغملا نب ديلولاو

 كلذ رركو «ىلاعت هللا كملع امث ئملعو «يأرقا هللا لوسر اي :لاقف ءهللا ةملك ولعتف «مهعابتأ مهمالسإب ملسيو

 :هسفن يف لاقو «هنع ضرعأو سبع و همالكل هعطق 0 هللا لوسر هركف .موقلاب 9 د يببلا لغاشتف ,ملعي ال وهو

 نيذلا موقلا ىلع لبقأو ءهنع ضرعأو ههجو سبعف ؛ةلفسلاو ديبعلاو نايمعلا هعبتا امنإ :ديدانصلا ءالؤه لوقي
 (يواصلا ةيشاحإ) .تايآلا هذه هللا لزنأف .مهملكي
 امو :لاقل الإو «باطنخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف :2إ كيردي ام .هلاحب املاع كلعجي ءيش يأ يأ :كيردي اهو

 لوعفملا دسم ةداس يحرتلا ةلمجو «لوأ لوعفم فاكلاو ءهربخ "كيردي" ةلمجو ءأدتبم ةيماهفتسا "ام"و .هيردي

 يف يجرتلا ةلمج نأ رهاظلاو هيلع دئاع "هلعل" يف ريمضلاف ءىمعألا لعل يأ "ىكزي هلعل" :"رحبلا" فو .يناثلا

 دسم ةداس يه يحرتلا ةلمجف ؛خلإ ركذت وأ كرت نم هنم ىجرتم وه ام يردت ال :ئعملاو "”يردي"ل بصن لحب
 (لمجلا ةيشاح) .قايسلل بسانم ريغ هنإف لآ يبنلا ىلإ ال :موتكم مأ نبا ىلإ عحار يحرتلاو :يناثلا لوعفملا



 حجل ام. بونذلا نم رهطتي يأ نيالا ُْى  لصألا ُق ءاتلا ماعدإ هيف 7 م 6

 مت, كذآ ُهَعَفْمَبَف ظعتي يأ :لاذلا ف لصألا يف ءاتلا ماغدإ هيف ُركْذَي وأ كنم

 0 غَتَسأ نم ام . ىحجرتلا با وج "هعفتت" بدلا ةءارق يفو «كنم ةعومسملا ةظعلا

 لس يف ةيناثلا ءاتلا ماغدإب داصلا ديدشتب ةءارق يفو 2 ئّدَصَت دهل تنأف .لاملاب

 مز امشي َكَءاَج نم اًمَأَو .نمؤي ( د يأ َفللَع امو :ضرغتتو لبقتا انيق

 .ىمعألا وهو ,"ىعسي" لعاف نم لاح هللا م2) ئَشْحح َوِهَو ."ءاج" لعاف نم لاح
 لعفت ال َ .لغاشتت يأ «لصألا يف ىرخألا ءاتلا فذح هيف 29 هَلَت ُهْنَع َتنأَف

 < 79 ءآَش نق .قلخلل ةظع متو ٌةَرِكذَت تايآلا وأ ةروسلا يأ اننِإ كلذ لغم

 1 1 ١ ٍةَمَدَكُم ضارتعا هلبق امو "اهفإ"ل ناث ربخ فدك ىف .هب ظعتاف كلذ ظفح

 ى دياب .نيطايشلا سم نع ةهرنم 2: ةرهطم ءامسلا يف ةعوفرم .هللا دنع . : ّ -6 ىلا ع 5 6 ِ 8

 5 قرفس 0مم ااا 1 11111015 ةبتك مخ ة فم

 فدذح ىلع داصلا فيفختب :ىدصت (نيلامكلا ريسفت) ."ركذي" ىلع افطع عفرلاب ةماعلا ةءارقو :خلإ ةءارق ىفو

 (نيلامكلا ريسفت) .ىدصتت هلصأو داصلا ديدشتب ريثك نباو عفانل ةءارق فو «رثكألل نيئاتلا ىدحإ
 (كرادملا ريسفت) .غالبلا الإ كيلع نإ مالسإلاب ىكزتي ال نأ يف سأب كيلع سيلو :ىكزي الأ كيلع امو

 (يواصلا ةيشاح) .نيغل ىدصت الو «طق ريقف هجو يف كلذ دعب سبع ام هنأ يور :كلذ لثم لعفت ال
 .ظعولا وهو ركذتلا نم هنأ ىلع ظاقيإلاب رسفي دقو «نايسنلا دض ركذلا نم هنأ ىلإ ريشي :خ! كلذ ظفح

 عم يلا وأ «ءايبنألا ىلع ةلزنملا فحصلا :فحصلاو «ءفوذحم ربخ وأ :"اهفإإل ناث ربخ (نيلامكلا ريسفت)

 ءءافلاب نوكي دق ضارتعالاو «ربخلاو أدتبملا نيب :ضارتعا هلبق امو (نيلامكلا ريسفت) .حوللا نم ةلوقنم ةكئالملا
 هنكلو ؛ضارتعاب سيلو دارطتسا هنأ :"هللا راج" نعو :"ليهستلا" يف امك ةاحنلا هب حرص دقو «"حيولتلا" يف امك

 (نيلامكلا ريسفت) .ضارتعا "ركذلا لهأ اولأساف" نإ :"لحنلا ةروس" يف هلوق اني

 ,مهنيب تحلصأ ةرافس رفسأ موقلا نيب ترفسو «ةبتكو بتاك هلثمو بتاكلا وهو رفاس عمج :ةرفس يديأب

 (لمحلا ةيشاح) .برض هبابو هبتك باتكلا رفسو :"راتخملا" يفو «هباقن تفشك ةأرملا ترفسأو
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 َلَيَق .ةكئالملا مهو ىلاعت هلل نيعيطم 2: ِةَرَرب مار :طوفحلا جوللا نيم اننوخستي

 نم .رفكخلا ىلع هلمح ام يأ ,خيبوت ماهفتسا 77“ م رفاكلا نعل نيستا

 ُهَرَدَقَف ُهَقَلَح ٍةَفَظن نِم :لاقف هنيب مث «ريرقت ماهفتسا ؟ م0 ُهَقَلَح ٍءْىَس يأ
 .هَرَّسي .همأ نطب نم هجورخ قيرط يأ َليِبَّسلَأ مث .هقلخ رخآ ىلإ ةغضم مث ةقلع

 تع
 2 ع م / . 2 م 2 0 9 - تع . م

 ىأ :خإ مارك (سوماقلا) 09 اًهولقني يأ :افوخسني

 ناك اذإ رابو رب :لاقي .ةرجفو رحافو ةرحسو رحاسو ةرفك و رفاك لثم راب عمج :ةرربلاو (باهشلا) .ريقوتلا
 دلل نيعيظين :ةررب ئيعمف ؛هعيطي أ ةرربتياو هقلاعع ريا نالفو قص يأ هني يف نالف رب هنمو :قدصلل اهأ

 ظ (لمجلا ةيشاح) .مهلامعأ يف هلل نيقداص

 نإف .تاوعدلا عنشأب هيلع اعد هنأ ىلإ هب ريشي [(نيلامكلا ريسفت) .ةبتع وأ ةيمأ وه وأ هسنج] :خإ رفاكلا نعل

 قيلي امنإ اضيأ بجعتلاو ؟هب كلذ قيلي فيك لكلا ىلع رداقلاو ءزجاعلاب قيلي امنإ ناسنإلا ىلع ءاعدلا :ليق

 نايبل :برعلا مالك بولسأ ىلع درو كلذ نأ :باوجلاف ؟كلذ هب قيلي فيك هب ملاعلاو «ءىشلا بيسب لهاجلاب

 ام هللا هازخأ ,هثبحتأ ام هللا هلئاق :ءيش نم اوبجعت اذإ مهوقك حئابقلا مظعأب ىتأ ثيح باقعلا مظع ال هقاقحتسا

 وعم. ةماركلا نم وهف (ةهدنع نيمظعم نيم رسم

 مدآ نبال ام :مهضعب لاق اذلو ؛هلصأ يه ىلا ةفطنلا ةراقحل ؛ريقحتو يأ :ريرقت ماهفتسا (لمجلا ةيشاح) .هملظأ

 (يواصلا ةيشاح) .ةرذعلل لماح امهنيب وهو ؛ةرذق ةفيج هرخآو ةرذق ةفطن هلوأ ءرخفلاو
 (دوعسلا يبأ ريسفت) .ميقملا ميعنلاو ةيدبألا ةايحلا ىلإ ةلمحلا يف ةلصو اهنأل ؛معنلا نم ةتامإلا دع :خل! هتامأ مث

 هربقأو «هديب هنفد اذإ تيملا ربق :لاقي «ىلاعت هللا وه ربقملاو ؛هديب نفادلا وه رباقلا نأل ؛هربقف :لقي مل :خ! هربقأف

 امث ربقلا نإف ؛عابسلاو ريطلل ىقلي نمم هلعجي م و يأ "هرتسي ربق يف هلعج" :هلوقو «هربق يف هلعجي نأ هريغ رمأ اذإ
 (لمجلا ةيشاح) .مدآ نبا هب مركأ

 ّح حصيو « "الك" ىلع فقولا نسحي الف ذئنيحو «هبر هب هرمأ ام لعفي مل اقح يأ ءاهدعب امن اقلعتم نوكتف يأ :اقح

 عدرلا ببسل نايب "ضقي املا :هلوقو ءربجتلاو ربكتلا نم هيلع وه امع ناسنإلل رجزو عدر فرح نوكت نأ

 .هيلع هللا هضرف ام هرابخإ نيح ىلإ هفيلكت ةدم لوأ نم ناسنإلا لعفي مل يأ 55 ال (يواصلا ةيشاح) .رجزلاو
 (نيلامكلا ريسفت) حو عطقنم ريغ اهيف نأو ةمزاج ةيفان "امل" نأ ىلإ ريشي :خلإ لعفي مل (يواصلا ةيشاح)
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 21 هينبو هتجوز ء-هتبحلصَو زا هيباو -هماو

 مدقتملا كاسنإإلا ىلع كاع ريمضلاو ءف وذحم دئاعلاو [ ندلا' ليعمل. ةلوصوم نا نأ ىلإ باللي راش :هبو كب

 (كراانملا ىيسفتا ؟ةرمآ انيق يك هب انجو هلكاي يذلا يأ :هماعط ىلإ (يواصلا ةيش ةيشاح) .رفاكلا وهو هركذ

 ةياغ يف وه.يذلا تابنلاب يأ :قضرإلا انققش 5 (لمجلا ةيشاح) .ءامسلا نم هلوزن دعب يأ ا باحسلا نم

 (لمجلا ةيشاح) ؟ةسبايلا ضرألاب فيكف ءءايشألا فعضأ قش نع فعضلا

 .باودلا فلع :بضتقلا :نسحللا لاقؤ (ةبيط رلا :هل لاقيو (ىرخأ لعب ةره عطقي يأ بصضمي هنأل يأ :بطرلا

 ءاهديدشو ةبقرلا ةمحض ةأرما يهو ؛ءابلغ غمج وهو ؛"ابلغ'ل ريسفت :خغإ راجشألا ةريثك رم ريسفت)

 ىعرم يأ :ابأو (نيلامكلا رييسفت) .ةفئاكتملا ةقيدحلا :ءابلغلا و هةقنع ظلغ :ح رفك بلغ "سوماقلا" قو

 .بضقلا نم معأ وهف ءاسباي وأ ابطر ناك ءاوس يأ :مئاهبلا ةاعرت ام (كرادملا ريسفت) .مكباودل

 (نيلامكلا ريسفت) .نبتلا :ليقو «باودلا هلكأي اميف سانلا هعرزي مل يذلا ىعرملاو ألكلا نأ نيعي ملاعملا يف :مئاهبلا ةاعرت ام

 نوكي نأ حصي "اعاتم" نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ اعيتمت وأ ةعتم (حارصلا) .تبنلا :رسكلاب نبت :نبتلا :ليقو

 (يواصلا ةيشاح) .اعيتمت مكعتم وأ اعاتم كلذ لعف :ةريدقت فوذحم هلماع اقلطم الوعفم وأ ؛هلحأل الوعفم

 (يواصلا ةيشاح) .اهفرشل ؛اهصخ "هنأ مدقتو ؛منغلاو لبإلاو رقبلا اهنأب معنلا ريسفت وهو يأ :اضيأ اهيف مدقت

 ىلا ةيهادلا :ةخاصلاو ءمهشاعمو مهقلح أدبم نايب رثإ مهداعم لاوحأ نايب يف عورش :ةخاصلا تءاج اذإف

 (يواصلا ةيشاح)إ .اهنم نوحخصي سانلا نأل ؛ءازاحجم كلذب تفصو اهتعقو ةدشل ؛اهمصت يأ قئالخلا ناذآ خصن

 ناوبألاو «كلام. ئيساوت مل :لوقي خألاف ؛مهقوقحب هل مهتبلاطم نم ارذح امإ هبوره ببسو :خلإ أرملا رفي موي
 هل نيبتي امل وأ ءانتدشرأ امو انتملع ام :لوقي نونبلاو «ءيقح يفوت مل :لوقت ةبحاصلاو ءانرب يف ترصق :نالوقي

 (يواصلا ةيشاح) .عفاو لكو عمريغ نع شهديف هةيسفنب ناسنإللا لغش ةرثكل وأ هل ويا مدعو مهزجع نم
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 ةيهي ناش ٍذِبَمْوَي مهتم يرنآ لكِ .ةيلع لد انفاوجحو :"اذإ" نم لدب. حوي

 ةَرِفَسُم ِلبَمَوَي هوجو .هسفنب دحاو لك لغتشا يأ «هريغ نأش نع هلغشي لاح

 >7 اََيَلَع ٍذِبَمْوَي هوُجَوَو .نونمؤملا مهو ةحرف 20 ٌةَرِشَبَتَسُم ٌةَكِحاَص .ةئيضم

 ةَرْفكْلا مه ةلاحلا هذه لهأ َكبَتَلْوأ .داوسو ةملظ مهو ٌةَريَق اهاشغت اًهَقَهَدت

 .روجفلاو رق نيب نوعماجلا يأ 2 5-5 2 ةَرَجفْلا

 ةيأ نورشعو عست ةيكم ريوكتلا ةروس

#2 

 تضقنا مث تردكنا ٌموجنلا اَذِإَو .اهروتب بهذو تففل 62 َتَرَوَك يصل اذإ

 1 9 هق 5 يل 5

 تراصف ضرألا هجو نع اهب بهذ 2: َتَرْيس ٌلاَبِلا اَذِإَو .ضرألا ىلع تطقاستو

 2 َتَلَِظُع لماوحلا قونلا ُراَسِعْلآ اَذِإَو .كانَبْنُم ءابهإ

 يف الماع "هينغي نوكي نأ زوخي الو لإ هيف رفي يأ فوذحم دئاعلاو ءضعب وأ لك لدب يأ :لإ "اذإ' نم لدب

 (نيلامكلا ريسفت) .اهلماع ىلع ةفصلا لومعم مدقتي الو «ةفص هنأل ؛'موي" يف الو "اذإ'
 هب قلعتم ذئموي'و ؛هربج "ةرفسم'و «عيونتلا زيح يف افوكل ؛ةركن ناك نإو أدتبم "هوجو" :خلإ لئموي هوجو

 (لمجلا ةيشاح) .ةميظع ةيهاد يف مهعوقو دعب ءادعسلاو ءايقشألا ىلإ مهباسقناو ةنييركذلا رب أ لآمل نايب اذهو

 مههوجو داوس ىلإ ىلاعت هللا عمجف «ىلاعت هللا ىلع يرتفملا بذاكلا وهو ءرجافو رفاك عمج - :ةرجفلا رفكلا

 اهضعب فل :نععملاو ؛تفل :لوقي نأ بسانملا :خ2إ تففل (يواصلا ةيشاح) .روجفلا ىلإ رفكلا اوعمج امك ةربغلا

 تروك نم :تففل (يواصلا ةيشاح) .اران ريصتف اهبيرضتف ءاروبد احير اهيلع لسري مث معا دي طل

 يف زاحم انههف ءاهرون باهذ نع زاحم اهفل نأ يعي ؛دارملا ئعملل نايب "اهرونب بهذ"و ءاهتضقن اذإ ةمامعلا

 (حارصلا) .رشتنا :ثبنا :اثينم (نيلامكلا ريسفت) .فاضملا ريدقت وأ دانسإلا يف زاج ا عم فرطلا

 اهلمح ىلع تضم ىلا ءارشعلاو ء'سوماقلا" يف امك امهل ريظن الو «سافنو ءاسفنك ءارشع عمج :راشعلا اذإو

 .لبإلا نم ىثنألا ةقان عمج قون :لماوحلا قونلا .رهشأ ةرشع



 ريوكعلا ةروس 55 نوثالغلا ءرجلا

 .اهنم مهملإ بجتعأ لام نكي لو ءرمألا نم مهد امل بلح الب وأ عار الب ثكرت
 ريصت مث ضعب نم ضعبل صتقيل ؛ثعبلا دعب تعمج /2) َتَرِْشُح ُشوُحْوْلَا اَذِإَو

 اَذِإَو .اران تراصف تدقوأ ديدشتلاو فيفحتلاب 9 َتَرْجَُّس ُراَحِبْلا اَذِإَو .ابارت

 فوحخ ةيح نفدت ةيراجلا ةددمومْلا اذِإَو .اهداسجأب تنرق هه َتَجْوُز ةوفتلا

 ءاتلا رسكب خضرقو ؟ م 5 لعق ِبْنَذ أب .اهلتاقل اتيكبت 2 تلبيس ةحاحلاو راعلا

 فحص ٌفقَحّصلا 59 .هسلأل ةلبب تلتق :لوقت نأ اهاوححو مهب :يطاخت ا ةياكح

 د تّطِشُك ءادكلا اذِإَو .تطسبو تحتف ديدشتلاو فيفختلاب 2“ م لامعألا
 مصاعو عفانو ورمع يبأل

 .ةاشلا نع دلحلا عزني امك اهنكامأ نع تعزن

 :ليقو ءابارت ريصت مث «قلخلا توم لبق ىلوألا ةخفنلا ئدابم يف نوكي هنأ رهاظلا :بلح الب وأ عار الب تكرت

 تعمج" :هلوقو «ربلا باود يأ :خلإ شوحولا اذإ (نيلامكلا ريسفت) .ةفولأملا رويطلاك سانلا هب رسي ام اهنم ىقبت
 الف ابارت تدر اهنم ضتقا اذإف ء.صاصقلل بابذلا ىح ءيش لك رشحي :ةداتق لاق .ةيحان لك نم يأ "تعبلا دعب

 (دوعسلا يبأ ريسفت) .هوحنو سؤاطلاك هتروصب باجعإو «مدآ نبل رورس هيف ام الإ اهنم ىقبي
 ىلإ اهضعب ضيفيف عاملا نم تئلم يأ ترجس راحبلا اذإو :هصنو ؛يطرقلا اهركذ لاوقأ دحأ اذه :لإ تدقوأ

 .رقفلا يأ "ةجاحلاو" :هلوقو «تببلا قلطم امي دارملا :خ2! ةيراجلا (لمحلا ةيشاح) .ادحاو ائيش ريصتف «ضعب

 تقلاو ليلا هلا نعرف رمق وأ كوس سشيج اهيبأ اويمحساقأ دارأف تنب هل دلو اذإ ةيلهاجلا يف لجرلا ناكو

 امي بهذأ نع اهيببط :اهمأل لوقي نيت تي تباعا ةيضادم تناك اذإ قي اهكرت اهلفق ةارأ إو ةةيدابلا,ق

 ءاهفلخ نم اهعفدي مث اهيف يرظنا :امل لوقيف «رئبلا ىلإ اي بهذيف ءءارحصلا يف ارئب اه رفح دقو ءاهئامحأ ىلإ

 (لمجلا ةيشاح) .ضرألاب يوتست بح ؛بارتلا اهيلع ليهيو
 نأ عم ةدءوملا لاؤس نعم ام :لاقي امع باوج اذهو .ةيح ىهو ربقلا يف اهنفد نمل اخيبوت يأ :اهلئاقل اتيكبت

 هازلإو «لتاقلا ةيانج روهظ يف عطقأ ةقيرطلا هذه نأ :باوجلا ريرقتو ؟اهايإ هلتق نع لتاقلا لأسي نأ رهاظلا

 اًهياوج ناك ؟تلتق بنذ يأبو ؟كبنذ امف ميظع بنذل الإ زوجي ال لتقلا نأ ةدعءوملل :ليق اذإ هنإف هيلع ةجحلا

 . يزيزعلا ريسفتلا" يف هلثمو (لمجلا ةيشاح) .اتوهبم ريصيو لتاقلا حضتفيف بنذ ريغب تلتق نإ
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 20 تفلزأ ةّنَجْلا اَذِإَو .تجّجأ ديدشتلاو فيفختلاب 29 َتَرِعُّس رانلا محلا اَذِإَ

 ٌسفَت َتَمَع .اهيلع فطع امو ةروسلا لوأ "اذإ" باوجو اهولخديل ؛اهلهأل تبرق

0 

 ريخش نم 0 تّرصحأ ام ةمايقلا موي وهو تاروك ذملا هده تق سفن لك“ يأ

 يرد ع 2 ريغ ريدم اذا 7 : , 3

 يبول موجنلا يه 2 سسكلا راوجلا ث سنتا ةدئاز ال مسقا الف .رشو

 ء ا ل د ل 2 2 : 228 2 2 .دراطعو ةرهزلاو خيرملاو يرتشملاو لحز

 ف "ةعقاولا" يأ :ةروسلا لوأ (نيلامكلا ريسفت) .اديدش اداقيإ تدقوأ يأ جيحأتلا نم لوهجملا ةنزب :تججأ

 غومعلا نعم يف "اسفن" نأ ىلإ ريشي :سفن لك يأ .رشغ دحأ وهو "اهيلع فطع اهو" .هلوقو :ةرؤسلا .لوأ

 بكاوكلاب مسقأف :سنخلاب مسقأ الف (نيلامكلا ريسفت) .ةدارج نم ريح ةرمث :وحن تابثإلا يف ةركنلا معي دقو

 .ةيفتخملا عاطل عجاورلا

 نإ انك ”لبسم" ناب نمديتأ انونلا عنطي نيكل لوقو: هرمتتلاو نيستا ريغ ةرايسلا يأ 1 موخدنلا يف
 هلوأ ىلإ ىرقهقلا كلفلا رخآ نم عجرت يأ كلفلا يف ترج نأ دعب يأ "اهارجم يف عجرت يأ" :هلوقو ."راتخملا"

 اهأل :اههدحأ «ناهجو موجنلا رئاس نيب نم ركذلاب اهضيضخت يفو :"يبطرقلا" يفو دبنقا كلذ ررق امك

 يه :ةداتقو نسحلا لاقو «سابع نبا هلاق ؛ةرحما عطقت األ :يناثلا «ينزملا هللا دبع قب كب لاق سحسلا لبقشمت

 ياسا سيو سو || .نح رخخأتت نأ اهورغ تقو ىف سيكتو «ليللاب رهظتو راهنلاب سنخم ىلا موجنلا

 ةرايسلا بكاوكلا ىه :لاقيو ءارا ىفخت اهنألو «بيغملا يف سنخت اهفأل ؛اهلك بكاوكلا سنخلاو :"حاحضلا"

 لحز :ةسمنخلا موجنلا اهنأ "سنكلا راوجلا سنخلاب مسقأ الف" :ىلاعت هلوق يف :ءارفلا لاقو «ةتباثلا نود اهنم

 (لمجلا ةيشاح) .راغملا يف ءابظل سنكت امك سنكتو اهارجم يف سنخت اهنأل ؛دراطعو ةرهزلاو خيرملاو يرتشملاو

 ببسب كلذو ءاهوحن كرحتت يلا ةهحلا نع ىرخأ اهتعجرو اهتماقإو ةرم اهتماقتسال ؛ةريحتملاب ىمستو :لحز
 اهفضن ةكرحل ةفلاخم يلاعلا اهفصن ةكرحف «ضرألاب ةطيحم ريغ اهنأل ؛اهيف ةزوكرم بكاوكلا كلت ىلا ةريودتلا

 تقفاو اذإ ريوادتلا اهيف ىلا كالفألا تاكرحو .سكعلابو برغملل لفاسلا كرحت قرشملل يلاعلا كرحت اذإف ؛لفاسلا

 تواستو اهتفلاخ اذإو «نيتكرحلا عومجمل ريسلا عيرس اميقتسم بكاوكلا ناك بكاوكلا هيف لا فصنلا ةكرح

 ةعجر الف «ريوادت اطل سيل سمشلاو ءاعجار نوكي كلفلا ةكرح ىلع فصنلا ةكرح تداز اذإف ءاميقم ناك ناتكرجلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةعجرلا لصحي يح هيلع هريودت ةكرح دزي ل هريودتل لماحلا اهكلف ةكرح ةعرسب رمقلاو ءاه



 ريوكتلا ةروس ١ ا نوثالثلا ءزجلا

 جربا رخآ ين مجنلا ىرت انيب ءاهءارو اهارجم يف عجوت يأ - نودلا مضب - سنقل

 يف بيغت يأ ءاهسانك يف لخدت - نونلا رسكب - سنكتو «هلوأ ىلإ اعجار رك ْذِإ

 اَذِإ حّبصلاَو يو وأ همالظب هب لبقأ ) نسعَسع اذإ ذِإ ليل .اهيف بيغت ىلا عضاوملا

 > 0 ,َ ١ تس ميا نقع ها

 ىذ َدبِع ىوقلا ديدش يأ ٍةَوَف ىؤذ .هب هلوزنل ؛هيلإ فيضأ ليئربج وهو «ىلاعت هللا
 مكون

 كلذ ررق امك «هلوأ ىلإ ىرقهقلا كلفلا رخآ نم عجرت يأ كلفلا ف ترج نأ دعب يأ :اهارجم يف عجرت
 3 وريلا يأ "هل وأ 0 :هلوقو "انين 2 لماعلا وه - قديس ندافأ امك اعجار كا دإ :هلوقو ؛حراشلا

 افلاخم ريودت ةكرح لجأل :اهءارو (نايبلا حور) .سونخلا وه هلوأ ىلإ جربلا رحخآ نم هعوجرف (لمحلا ةيشاح)
 عابشإلا فلأب "انيب"و ءاهعوجرل ناي :خلإ مجنلا ىرت انيب (نيلامكلا ريسفت) .انيب امك :لماحلا كلفلا ةكرحل

 ةنيلامكلا نم ريسفت) .مجنلا قرت تاقوأ نيب يأ فاضملا فدذدح ىلع

 يذلا هتيب وهو .هسانك لحد اذإ شحولا سنك نم «ءابظلا سنكت امك هيف اهراتتسا عضوم يأ :اهسانك يف

 :هلوقب هتقفا د ؟لهأ ل اوألاو .دادضألا نم وهف :ربذأ وأ همالظب لبقأ (نايبلا حور) . رجلا نايسغأ نم ملم

 كلذو «مالظلا ةقر :سعسعلا :بغارلا لاقو «(7:ىحضلا) © ىَجَس اذإ ِرِئلاَوظ 0١ يللا # ىَشْعَي اذإ ِريئللاَو

 ؛ةرهاظ هلبق امل هتبسانم :سفنت اذإ حبصلاو (نيلامكلا ريسفت) .يودنعملا كرتشملا نم وهف اذه ىلعو «ليللا قرط يق

 (يواضلا ةيشاح) .هل رواج اذهف هرابدإ دارملا ناك نإو ؛راهنلا لوأ اذهو ؛ليللا لوأ وهف هلابقإ دارملا ناك نإ هنأل

 ميسنو حور رهظ لبقأ ذإ هنإ ثيح نم حبصلا هب فصو «فوجلا نم سفنلا جورح لصألا ف سفنتلا :خإ سفنت اذإ

 سفنتب دارملا نأ نعي ب :انيب اراف ريصي ىتح دتما .علط يأ ن نسقتلا لخدأ :سفنت اذإ (يواصلا ةيشاح) .هل اسفن لعجف

 حبصلا كإف اكارحم سفنلا 2ك وهو 2 سفنلا نم راعتسم و عهلوأ عدبو هلابقإ :ليقو هعافترا و هد وص دادتما حبصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .حبصلا سفنت :ليقو .زاحجبا ىلع هل اسفنت كلذ لعجف «ميسنو حور هلابقإب لبقأ لبقأ اذإ

 (كرادملا ريسفت) .هب لوف يذلا وه هنأل ؛هيلإ نآرقلا فيضأ امنإو « ليئربج يأ :خ2! لوسر لوقل
 ءءامسلا ىلإ اهعفرف ؛هحانج يلع اهلمح و ؛دوسألا عاملا نم ط ول موق ىرق عل علتقا هنأ هتوق نم ناكف يأ :ةوق يذ

 ةحيص حاص هنأو ءدنملا فلخ لبج اصقأ ىلإ هاقلأ ةحفن هحانجب هحفنف ىسيع ملكي سيلبإ رصبأ هنأو ءاهبلق مث

 (يواصلا ةيشاح) .فرطلا در نم عرسأ يف دعصي مث ضرألا ىلإ ءامسلا نم طبهي هنأو «نيمئاج اوحبصأف دومش
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 هيلع مسفملا ريخآ لإ "هز" ىلع هقظع 86 دبع كيسا امو :يعولا ىلع
 ّيلا هتروص ىلع ليئربج 725 دمحم ىأر ُهاَءَر َدقلَو .متمعز امك 220 نونجمب دنلوب 1 ! ب : م <

 © دمحم يأ َوه اَمَو .قرشملا ةيحانب ىلعألا وهو نّيبلا /2: ِنيلآ ٍققألاِب اهيلع قلع
 :ةءارق يفو ءمهتعك. يأ 72) نييضب ءامسلا ربخو يحولا نم باغ ام ٍبيَعلا ىَلَع م

 6 معا ماسالا كاعزتم دنا» نآرقلا يأ 0 اَمَو .هنم ائيش صقنيف ليخبب يأ ءذاضلاب "نيئنضب'

 (بيطخلا ريسفت) .ةهج ةناكم ال ءفيرشتو ماركإ ةناكم يأ [(نيلامكلا ريسفت) .برق فرشو ةبترم يأ] :ةناكم يذ
 هلصأو ريم نم لاح وهف يأ [(نيلامكلا ريسفت) وس دهس "”شرعلا يد ليقع" قلعتي يأ] :دنع كب قلعتم

 (لمجلا ةيشاح) . عاطم" هيف لماعلاو ؛ديعبلل ناكم فرظ "مث" :هلوقو ءالاح بصن مدق املف ء«فصولا

 ىورو ؛دهاجمو ةداتق نع رذنملا نبا ةاور اذك «قرشملا ةيحخانب ىلعألا وهو عمقداس نم هنإف :ةكئالملا هعيطت يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةردسلا دنع هتروص يف هآر ادمحم نإ ليئربح ئيع امنإ : سابع نبا نع يناربطلا
 (لمجلا ةيشاح) .يحولا نم هب لسري ام ىلع نمتؤيف لوقي اميف قدصي «لوقلا لوبقم يأ :نيمأ
 لوقل هنإ" لعج كيح .تاتكلا ناش :قايبل :ثتايآلا تقيس عي «ميرك لوسر لوقل هنإ يأ :"هنأ'" ىلع فطع

 .هركذل عبات ليئربجو دمحم ركذف «ةقباسلا ماسقألاب هيلع امسقم "ميرك لوسر

 ةيؤرلا هذهو (هداز) .هيلع مسقملا ةلمج نم وهف «"ميرك لوسر لوقل هنإ" :هلوق ىلع اضيأ فوطعم :هآر دقلو
 :ليقو (ح انج ةئام تس هل ؛هتروص ف ضرألاو عافجسلا نق يسرك ىلع هأر نيح ءارح- راغ يف ةعقاولا ةيؤرلا يه

 علطت ثيح نم قرشملا يف ناك هنأل يأ "قرشملا ةيحانب" :هلوقو .ىهتنملا ةردس دنع اهيف هآر يلا ةيؤرلا يه
 ةمهتلا يأ ةنظلا نم مهتم يأ يئاسكلاو ريثك نباو ورمع يبأل ةمجعملا ءاظلاب :نينظب (لمحلا ةيشاح) .سمشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .لخبلا وهو نضلا نم «ليخب يأ داضلاب نيقابلل ةءارق فو
 نهاكلا متكي امك ؛همتكي الو هب مكربخي لب ,مكيلع هب لخبي الف يأ "ليخب يأ" :هلوقو «ةيعبس يأ :ةءارق فو
 امنإو هولخبي مل رافكلا نأ :امهدحأ :نيهحول ىلوألا ةءارقلا ةديبع وبأ راتحاو .اناولح هيلع ذحأي بح هدنع ام

 ىدعتي ال هانعم يف امو لخبلا نإف ؛"بيغلا ىلع" :هلوق رخآلاو ءلخبلا يفن نم ىلوأ ةمهتلا يفنف .هومهقا

 (لمجلا ةيشاح) .ءابلاب ىدعتي امثإو "ىلع'ب



 ' 1 رس ل

 قيرط يأف ؟ 2:9 َنوُبَهَذَت َنيأف .موجحرم 2 ميِحَر عمسلا قرتسم نطيش ٍلَّوقب
 اع ها

 2: َنيِيَدَعلِل ةظع ”كذ اَّلِإ وه ام ْنِإ .هنع مكضارعإو نآرقلا مكراكنإ يف ةيكاس
 عابتاب 20 َميقَتَسي نأ راحلا ةداعإب نيملاعلا نم لدب كدي ءاشن نمل .نلللاو تالا

 تريِيَطَعْلا ُبَر ُهّللأ َءآَسَي نأ لإ قحلا ىلع ةماقتسالا َنوُءآَشَت اَمَو .قحلا
 .هيلع مكتماقتسا «قئالخلا

 ,الاب نمحرلا هللا مب

 .تطق ةاستو تضقنا 3 َتَرْعَتْنَأ 00 اَذِإَو ل 9 ا 1 21 اَذِإ

 0 خلا لاوزل / : ِ

 فطظع امو "اذإ" باوجو ءاهاتوم ثعبو اًبارت 37 . ري ب اَذِإَو .حلملاب

 ثيح «نوكلست قيرط يأف :رسفملا لاق امك ؛"نوبهذت"ب بوصنم مهبم ناكم فرظ "نيأ" :نوبهذت نيأف

 دعب ةداحلا قيرطلا كرت نمل لوقت امك «هلك كلذ نم ءيرب وهو ءرعشلا وأ رحسلا وأ ةناهكلا وأ نونجلل هومتبسن
 (يواصلا ةيشاح) ؟بهذت نيأف حضاولا قيرطلا اذه :اهروهظ

 :ةيببسلا وأ ةبحاصملل ءابلاو «نأب الإ يأ «ءابلا رامضإب ضفح عضوم يف اهعم امو "نأ" :يكم لاق :هللا ءاشي نأ الإ

 (لمحلا ةيشاح) .بيراعألا برقأ يدنع اذهو
 (يواصلا ةيشاح) .ةمايقلا مويب قلعتم الك نأل ؛ةرهاظ اهدعب امو اهلبق امل اهتبسانم :راطفنالا ةروس

 هب هبشملا ركذ يوطو ءاهكلس طق رهاوجب تهبشف «بكاوكلا ةلازإل ةراعتسا راشنالاف يأ :تطقاستو تضقنا
 (يواصلا ةيشاح) .ةينكملا ةراعتسالا قيرط ىلع لييخت هتابثإف ءراثتنالا وهو همزاول نم ءيشب هل زمرو
 ىلع ارهاظ ضرألا نطاب ف ناك ام راصو «نفدلا تقو ىتوملا ىلع ليهأ يذلا يأ :امبارت بلق

 (يواصلا ةيشاح) .اههجو
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 نم َتَسَّدَق ام ةمايقلا موي وهو .تاروكذملا هذه يق نتيبقلا د تلا

 َكَبَرِب كرغ ام رفاكلا ٌنَسْنِإلا ا .هلمعت ملف اهنم ةوسإ نع 3 .لانيتعألا

 قفوتسم كللعج :ةلئؤسف ةكم نأ دعب .َكَقلَخ ىذا .ةتيضاع نيح ميركلا

 ناسا لدخم كللعح ,ديدشتلاو فيفختلاب 22: َكَلَدَعَف ءاضعألا ملاس «ةقلخلا
 نيقابلاو ورهع يبأ

 دقاز م قّروص أ ْف .ىرخألا نم لوطأ لجو واهي تسبل فاشعألا :يساتق

 وأ ةنحلا نم هدعّقمم لك ىري نيح توملا دنع مه لصح يللامجإلا ملعلاف الإو ءايليصفت املع يأ :سفن تملع

 وأ ةداقسلا لهأ نم ةنأ ملعبف :ءايلاجإ املغ ةثاور-ديع رظو ريح نم همنق اه ىلعي. نابسنآلا نأ ىلعاو' :راثلا

 (يواصلا ةيشاح) .اليضفت ملع هتفيحص أرقو ثعب اذإف «ةواقشلا

 هب ةارملا نأل ؟ءقفحصضلا رقت دنع كللذب اهملعو ظ--8 موي وهو :هلوقو :ةعبرألا يأ :تاروكذملا هذه تقو

 اعاد( "اذإ" ةيغت بسحب ةددعم ةسزأ آلا ةيكاملا قي لصفلا هاهتنمو ىلوألا ةخفنلا هؤدبم عستم دتمم دحاو نمز

 (لمجلا ةيشاح) .يهاودلا نم اهزيح يف ام ليوهتل ؛"اذإ" تررك

 تااليوأتلا" فو (كرادملا ريسفت) .لمعي ملف تكرتو يأ "ترحأو" :هلوقو ؛ةعاط نم تلمع ام يأ :تمدق اه

 ترفغأ اهو «ةقيسلا وأ ةنسحلا لامعألا قيرطب لعفلا ىلإ ةوقلا نم»:تحجرحأ تعيق اف سفن سلع :"ةيمحتلا

 نبا نع هلو «ةداتقو ةمركع نع ديمح نب دبع هاور اذك :هلمعت ملف اهنم ترخأ امو .ةينلا بسحب ةوقلا يف تقبأ

 (نيلامكلا ريسفت) ..اهدعب لمعت ةحلاص ةنيس نم ترفغأ امو ريخت نم:تعلق ام ةةوعسم نباو سابع

 يأ :قعملاو ,خيبوتلاو ناجهتسالا ىيعمب ماهفتسالاو ؛هربخ "كرغ"و ,ءادتبالا عضوم يف ةيماهفتسا "ام" :كرغ ام
 ذئنيح نوكيس امو «يهاودلا نم كيدي نيب ام تملع دقو هباقع نم كنمأو ؛هنايصع ىلع كأرجو كعدخ ءيش

 .مصاعو فلخو يلعو ةزمحل «لادلا فيفختب يأ :فيفختلاب (كايبلا حور) اهلك كلامعأ ةدهاشم هس

 ؛ةبسانتم ءاضعألاو الدتعم ةينبلا لعج وهو ليدعتلا نم .عسوأ نييعلا .ليخأ الو :خا لجر وأ .هف :ةثسسيل

 نم وه وأ «بسانتم قلخلا لدتعم تنكف :«تلدبعا وح ضعبب كئاضعأ ضعب لدغ ىي ىأ عددشملا نعم فقخملاو

 (نيلامكلا ريسفت) .مئاهبلاك ال ةتسح ةقلخ كقلخو «كريغ ةروص يف كفرص يأ كلدع
 ةفص "ءاش'و ءاذه ىلع ةديزم "ام"و «"كبكر'"ب قلعتي نأ :اهدحأ .هجوأ هيف زوجي :خلإ ةروص يأ يف

 :"كلدعف" :هلوقل .نايب هنأل ءامي هلبق ام ضفطع امك عافلاب هلْبق ام ىلع "كبكر' فظعي ل31 :"ةروتشات

 اهتضتقا ةروص يف كعضو : ئعملاو ؛اهءاش ىلا ةنسحلا ةبيجعلا روصلا نم هروص ي أ ف . كلدعف :يدمتلا ة

 عع قلبك" نم لاح هنأ ىلع فوذحمع د :يناثلا ؛ةثونأو ةروكذو رصقو ل 2 م ع ءنها هنيه
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 ةكم رافك يأ نوب دكت. لب ىلاعت هللا عركب رارتغالا نع عدر الك ١ فك 7

 .مكلامعأل ةكئالملا نم 2: َنيظفتحل ٌمُكيَلَع َّنِإَو .لامعألا ىلع ءازحلاب 2

 نينمؤملا َراَرَبَألا ّنِإ .هعيمج 2: َنوُلَعفَت اَم َنوُمَمَعَي .اهل 2: َنيِبِتنك هللا ىلع اًماَرِك

 اَنَع مه اًموءازجلا 20 نيّدلآ َّمْوَي اهّرح نوساقيو امنولحدي اَبَوَلَصي .ةقرحم
 ٍنيِدلآ ُمَوَي ام كملعأ َكِنَرْذأ امو .نيحرجم م َنيِبياَعِ

 ضرتعي ملو «نيلوأتملا ضعب نع خيشلا هلقن ؛"كلدع"ب قلعتي نأ :ثلاثلا ءروصلا ضعب يف الصاح كنوك لاح -

 (لمجلا ةيشاح) ؟اهمدقت ام اهيف لمعي فيكف :مالكلا ردص اهلف ماهفتسالا نعم "يأ" يف نأب ضرتعم وهو هيلع
 بولقلا لاعفأل اماع ناك نإو "نولعفت ام" :هلوقو ءاريمطقو اريقن نوطبضيو ءاريثكو اليلق لاعفألا نم :هعينج
 :"رارسألا فشك" يفو .هللا الإ هملعي ال تابيغملا نم ناك ام نأل ؛حراوجلا لاعفأب صوصخم ماع هنكل حراوجلاو

 نم ناك امو .هتهج ىلع هوبتكو هرهاظب هوملع حراوج ةكرح وأ لوق رهاظ نم ناك امف :نيهجو ىلع مهملع
 رخآو احلاص المع المحب هنوبتكيف «ةثيبخ ةحئار هحلاطلو «ةبيط ةحئار هحلاصل نودجي مهإ :لاقي ريمض نطاب

 ّىح ؛كروعش نراقي مهروعش نإف ؛ةظفحلا ةكئالملا هعمست كبلق هب رعشي ركذ لك :يلازغلا مامإلا لاقو ءائيس

 ركذلا ىلإ تفتلي بلقلا مادامو ءاضيأ ةظفحلا نع باغ ةيلكلاب روكذملا ف كباهذب كروعش نع كركذ باغ اذإ

 الو رثأ الو نيع كلاسلل قبي مل اذإ الإ لصحي ال ءانفلاو هللا يف ءانفلا وه دوصقملا نأل] هللا نع ضرعم وهف

 هريغ ىلإ ةبسنلا ناك نإو هللا نع ضرعمو ديعب هنأك نآلا ىلإف ءركذلا ىلإ تافتلا راثآلاو تافصلا نمو «ةفص

 ءاقب نأل ؛اركاذ قبي مل برقلا هل لصح اذإف «هيف اينافو ىلاعت هتاذ يف اوحم نوكي نأ وه برقلاو ءابيرقو ابلاط
 (نايبلا حور) .[.روكذملا يف ئفيو مدعني لب «ةينينثالا ةمالع ركاذلا

 .ميعنلاب راربألا يزاجيل ؛لامعألا نوبتكي :ليق هنأك :هلحأل نوبتكي ام نايب يف عورش :راربألا نإ

 .افتاتسم نكي نأو ءاريخ هعوقوب راخلا ق ريمضلا نم الاخ نوكي نأ زوجي :اهولضي

 مسا "ام" :كاردأ امو .اهرح نوملعي يأ ملعلا انه دارملاو .هريظن ىلإ ءىشلا در :سايقلا :اهرح نوساقيو

 دسم ةداس ربخلاو أدتبملا نم "نيدلا موي ام" ةلمجو «ءلوأ لوعفم فاكلاو هربخ "كاردأ" ةلمجو ءأدتبم ماهفتسا

 نيدلا موي مظع كاردأ ء يش يأو :ئعملاو ؛ليوهتلاو ميظعتلل ناثلاو «راكنإلل لوألا ماهفتسالاو 2 لوعفملا

 (يواصلا ةيشاح) .انم مالعإب الإ هب كل ملع ال يأ :هلوه ةدشو
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 كلمت ال موي وه يأ «عفرلاب َمَوَي .هنأشل ميظعت ؟ 2: يبريدلا ُمَوَي ام َكَرْذَأ آم من
 نكَمُي مل يأ «هيف هريغل رمأ ال 20 هَل ٍذِبَمَوَي ٌرمَألاَو ةعفنلا نم اًعيَّش سفتْل ٌنسسْفَ : 5 ل كك "ا م0 وع فو
 .ايندلا فالخب .هيف طسوتلا نم ادحأ

 لدب وه وأ ءفوذحم أدتبم ربح وهف :موي وه يأ (نيلامكلا ريسفت) .موي وه يأ «ريثك نباو ورمع يبأل :عفرلاب
 (نيلامكلا ريسفت) .هوحنو لوما ديدشت وأ نيدلا ةلالدب نونادي وأ "ركذا" رامضإب نوقابلا هبصنو "نيدلا موي" نم

 يفنملا نأ :باوجلاف ؟مهريغب ةعافشلا نوكلمي نيلوبقملا سانلا ضعب نإ :لاقي امع باوج :لإ ةعفنملا نم ائيش

 (يواضلا ةيشاح) .صاخ نذإب الإ وكت ال لب ءكلذك تسيل ةعافشلاو لالقتسالاب كلملا توب

 .ايندلا ف مهكلم امك ائيش ادجأ مويلا كلذ يف ىلاعت هللا كّلمي الق :"بيطخلا" يفو :ادحأ نكمي مل يأ

 ناك اذإ ههبشو ليو يف راتخملاو :يكم لاقو ءزاح بصن ولو ءءاعد هنوك ءادتبالا غوسو ءأدتبم "ليو" :ليو

 «اورتفت ال مكليو)» هرم بضنلا هيف: رايتعالا ناك افرعم وأ افاضم ناك إف :بضنلا زوو عقرلا فاضم ريغ
 ارذن يأ افيفط ائيش نزو وأ ليك يف ذخألا هتقيقحو «ءصقنملا :ففطملاو .هربخ "نيففطملل"و .(١5:هط)و
 (لمجلا ةيشاح) .هتلقل ؛هفاتلا ءيشلا يأ فيفطلا نوذ :مهلوق هنمو ءاريقح

 هيف يوهي يأ منهج يف داو وأ :هلوقو ؛كالهلاب مهيلع ءاعد وهف ةرخآلا يف مههاذع ةدشب ةملعم يأ :باذع ةملك

 (يواصلا ةيشاح) .ناقالطإ هل ليولا نأب عمجلا نكميو نالوق امهف هرعق غلبي نأ لبق افيرح نيعبرأ رفاكلا
 سانلا نم ليكلاب اوذحأ اذإ :نعملاف «يفاولا ذحألا نع ةرابع :ءافيتسالاو «ليكلاب ذحأ :لايتكالا :اولاتكا اذإ

 "ىنلع" لدبأ :مهيلع هيف لماحتيو محي رضي الايتكا سانلا نم مهلايتكا ناك املو ؛ةمات ةيفاو مهقوقح نوذحأي

 :ةيلعو ةنم كلتكا :لاقي "نم" ئع "ىلغ" :ليفو.«"كراذملا" نم«قلل3 ىلع ةلؤلدللا "ىو" ناك
 ىلع تلتكا :لاقي :ءارفلا لاق ءانه نابقعتي "نم"و "ىلع"و ,"اولاتكا"ب قلعتم هنأ :اهدحأ ؛هجوأ هيف :سانلا ىلع

 لوالاو ةةيلعو هتف: تلقكا :لاثقي "ف" يعن "ىلع" :ليقو :مهيلع ام تدذحتأ مهنم تلتكاو «مهنم تيفوتسا :سانلا

 :ادنأ مهيلع هيف لماحتيو مهرضي الايتكا مهايتكا ناك ال :يرشالا لاق." نوقوتسي ع قلعت "ىلع :ليقو ءحضوأ

 ءةيصوصخلا ةدافإل ؛لعفلا ىلع لوعفملا مدقو "نوفوتسي" ب قلعتي نأ زوجيو «كلذ ىلع ةلالدلل ؛"نم" ناكم "ىلع"

 (لمحلا ةيشاح) .نسح وهو ءاه نوفوتسيف مهسفنأ امأف :ةصاخ سانلا ىلع نوفوتسي يأ



 نيففطملا ةروس ش 5ه/ تع ءزججا

 29 َنوُريم مهل اونزو يأ َمُهوُنَرَو وأ مه اولاك يأ حهولاك اَذِإَو .ليكلا (2 َنوُفَوَتَسَي

 (2) َنوُنوُعبَم مكّنأ كيِتلوُأ نقيتي ني خيبوت ماهفتسا الأ .نزولا وأ رد نوصقني
 هبضانف .«”موي"ل ,لحم نم لدي َمْوَي .ةمايقلا موي رهو فبف يأ © َمِظَع صوم

 . ماللا

 هباسحو ةرمأ لحأل قئالخل ١ 2 نيِمانَعْلا تري هروب نم نان وق "نوثوعبم"

 ا ا ................. . (ةرفكلاو نيطايشلا لامعأل عماج باتك وه

 فدذح دعب هسفنب لعفلا هيلإ ىدعت :"اولاك "ل لوعفم بصن لخم يف "مهل ريهبص نأ ىلإ كلذي راشأ :مه اولاك

 يف مهلاح نم ميظع بيجعتو راكنإ :كئلوأ نظي الأ (يواصلا ةيشاح) .واولل ادكؤم عفر ريمض سيلو «ماللا

 .نولعفي امع نولوئسم نوثوعبم مهنأ انيمخت نونمخيو مهلابب فيفطتلا نورطخي ال مفأك «فيفطتلا ىلع ءارتحالا
 نإ يأ ءددرتلا عم نظلا :ليقو .نزولاو ليكلا يف اوصقن ام اونقيأ ولو كئلوأ نقوي ال يأ .نيقيلا ئعمب انه نظلاو

 (لمجلا ةيشاح) .طوحألاب اوذحأيو هنع اوثحبيو اوربدتي تح هونظ الهف ثعبلاب نوئقيتسي ال اوناك
 (نيلامكلا ريمسفت) .هيبنتلل هذه الإ تسيلو ءاخيبوت ةيفانلا "ال" ىلع لحدأ ماهفتسا ةزمه هنأ يعي :خيبوت ,اواعبا

 : ليقو «كزولاو ليكلا يف اوصقن ام اونقيأ ول ذإ :قلفل وأ نقوي ال يأ تيقيلا عه نظلا نأ ىلإ رسفملا راشأ :

 "كعلوأ"و ءطوحألاب اوذحأيو اوربدتي ئح هونظ الهف ثعبلاب نونقيتسي ال اوناك نإ :ئعملاو ؛ددرتلا ئغمج 0

 (يواصلا ةيشاح) .رارشألا نم مهدعو «راربألا ةبترم نع مهدعب ىلإ ارظن اهب ىتأ «نيففطملل ةراشإ

 يف لماعلا نإف ؛"نوثوعبم" هبصانف «ءبصنلا لحم يف وهو رورجملاو راحلا نم لدب هنأ ٍنيعي :"موي"ل لحم نم لدب
 .لماغلا راركت ةين ىلع لدبلا نأل ؛اردقم يأ :”نوثوعبم" هبصانف (نيلامكلا ريسفت) .عوبتملا يف لماعلا وه عباتلا

 ءرجزو عدر ةملك اهإ :ليقو ءاهلبق ام ىلع فقولاف قت ا كسي مالك "الك"ف يأ :اقح (يواصلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .اهيلع فقولا نوكي اذه ىلعف «نازيملاو ليكلا سخب نم هيلع مه ام ىلع رمألا سيل :ئيعملاو

 ام عفدنا كلذبو ءفاضم فذح ىلع مالكلاو ءبتكلا نيعمي باتك نأ ىلإ كلذب راشأ :رافكلا لامعأ بتك يأ

 (يواصلا ةيشاح) .هسفنل ءيشلا ةيفرظ نم مزلي

 يف باتكلا لعجي دقو .هسفنل ءيشلا ةيفرظ نم سيلو ؛ءءزجلل لكلا ةيفرظ ليبق نم ةيفرظلاو :باتك وه ليق
 (نيلامكلا ريسفت) هيفا بوتكملا لمعلا و أ ةباتكلل فرظ وهف اذه ىلعو «يونكملا وأ ةباتكلا عمم مظنلا



 نيففطملا ةروس "هم 0 0 نوثالغلا ءزجلا

 7 َكنَرْذَأ اَمَو .هدونجو سيلبإ لحم وهو «ةعباسلا ضرألا لفسأ ناكم وه :ليفو

 َنييَذَكُملِل ٍذَِمَوَي لْيَو .هوتخم جز موق بدَتِك .نيجس باتك ام ج) نيج
 تفاضملا فذح ىلع وه 8

 لإ ءهب ٌبذَكي اَمَو .ةرييدكملل نايب وأ لدب ءارحلا 5 نيدلا مّوّيِب نوبدكي َنيذلا

 َلاَق نآرقلا اَنُثَياَء ِهِيَلَع ىلْيَت اَذِإ .ةغلابم ةغيص 20 ميثأ دحلا زواجتم ٍدَتْعُم لك
 ف

 مضلاب "ةروطسأ" عمج انيدق .ترطس لا .تاياكحلا © نيلوألا ٌريِطنَسُ

 مييولق ْىلَع بلغ ْناَر 1 كالذ مهوقل رجزو عدر 35 .رممكلاب 1 راظسا"

 .ًادصلاك وهف يصاعملا نم :2: َنوُبِسكَي أوُناك ام اهاشغف

 :ريدقتلاو ءفاضم فذح ىلع "نيجس ام كاردأ امو" :يآلا هلوقف هيلعو ءعضوم مسا وهف يأ :خإ ناكم وه ليقو

 .,اعم عضوملاو باتكلا مسا " ةيسسا'" نأ عمجبي دق ف ئععم ىلع ةفاضإلاو ءرسفملا هركذ امك ؟نيجس باتك ام

 يم :ةداتقو دهاجب و رمع نبا لاق هيلماولا ءاطع نع يور اذك :هدونجو سيلبإ لحم وهو (يواضلا ةيشاح)

 يف :نييلعو نيضرأ عبس لفسأ :نيجس" :اعوفرم ءاربلا نع يوغبلا دنسأو «رافكلا حاورأ اهيف ؛ىلفسلا ةعباسلا ضرألا
 (قيلاهكلا ريسفت) ."ةغباسلا ضرألا :نيجسلا" ةاتغوفرق رباقع نعو «"شرعلا تحت ةغباسلا ءامسلا

 باك ره يأ "راجفلا بانك نإ" :هلوق نق روكذملا بانكلل نايب وه لب نيجسلا ريسفت سيل :خلإ موقرم باتك

 نوزاجي ىح ىحمتي الو ىسني الو «بوثلا يف مقرلاك تبثم ءمهلامعأ هيف بوتكم «ةباتكلا نيب روطسم يأ موقرم

 نعو «ىحمي الو ىسني ال بوثلا يف مقرلاك مهلامعأ بوتكم :ليقو «ريمح ةغلب يأ :موتخم (لمجلا ةيشاح) .هب
 سبخلا يبس هنأل ؛باتكلا هبن بقل نجسلا نف ليعف "نيج" و ليم عربا كبح ةاور يشب مهيلع مقر :ةداتق

 ةيملعلا وهو دحاو ببس دوجول ؛فرصنم متاحك فصو نم لوقنم ملع مسا وهو «منهج يف قييضتلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .بسحف

 .بلغ يأ "مهيولق ىلع نار لب الك" :ىلاعت هلوق هنمو ءأدصلا :نيرلا :"حارصلا" يف ءعبط لب :نار لب

 قعملاو ءركف هيلع بلغ اذإ انويرو انير هلقع ىلع رمخلا تنار :لاقي «ةبلغلا نيرلا لصأ :يوغبلا لاق :اهاشغف

 ىور هون و ةارملاو ديدخلا خسو :ادودمع :ءادصلاك (نيلامكلا زيسفت) .انق تطاحأو يصاعملا مهولق ىلع بلغ

 ةبكن هبلق ف 3 تكل اند بنذأ اذإ دبعلا نأ" 7 هنع اعوفرم ةريره يل نع يئاسنلا هححصو يدذمرتلاو دمحأ

 يذلا نارلا كلذف «هبلق ولعت ندقح تاز ذاع إو ىهبلق لقص رفغتساو عرنو بات لاف عاد وس

 (نيلامكلا ريسفت) ."نآرقلا يف هللا ركذ



 نيففطملا ةروس 4 نوثالثلا ءرجلا

 اوُلاَصل مِّن َّمُك .هنوري الف (2) َنوُبوُجَحَمل ةمايقلا ٍذِبَمْوَي ْمْيَر نع َمُجّيِإ اقح ةّلك
 هب مك ىذا باذعلا يأ اًَدََّه مح ُلاَقُي َّمُت .ةقرحما رانلا اولحادل / 0« مججلا

 ئمؤمو ةكئالملا نم ريخلا لامعأل عماج باتك وه :ليق 2) َترتلع ىف مهاغإ
 ام كلملعأ قلترْدا مو .شرعلا :تخت ةعباسلا ءامسلا ىف .ناكم وه :ليقو ::نيلقنلا

 0 7 100 رن ا

3 

2| 
7 

 م

 و
 نم نو َنوبَرَقملا هَدَبْشَي .موتنخخ ((9) موكقرم ُبدَّبِك وه .نييلع باتك ام 72: َنوُيِلِع تع < ه6 7 , 2 مم هيل ماتا يس # 4 . " مع ”. 0

 ةجم 227 هن رك او ىف فرعت 0 نم م 5 2 َنورظعَي

 مهنإ :لاقف افاضم ردق ةيؤرلا ركنأ نمو ءمهير نوري نينمؤملا نأ ىلع ليلد هيف :يعفاشلاو كلام نعو :هنوري الف
 ةرسح نوبجحي مث هنوري :ليقو .حيحصلا وه اذه :هنوري الف (نيلامكلا ريسفت) .نوبوجحمل محير ةمارك نع
 هنأل امإ كلذب يمس .هظفل نم هل دحاو ال عمجلا ةغيص ىلع درفم مسا :نييلع يفل (يواصلا ةيشاح) .ةمادنو

 ءامسلا يف نييلع :اعوفرم درو امل ؛ةعباسلا ءامسلا يف عوفرم هنأل امإو «ةنجلا يف تاجردلا يلاعأ ىلإ ولعلا ببس

 (يواصلا ةيشاح) .شرعلا تحت ةعباسلا
 وه :ةداتقو بعك لاقو ؛هيف ةبوتكم مهامعأ شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا يف نييلع اعوفرم ءاربلا نع :وه :ليقو

 : ناعملا لهأ ضعب لاقو «ىهتنملا ةردس :كاحضلا لاقو «ةنحلا وه :سابع نبا نع ءاطع لاقو «ئميلا شرعلا ةمئاق

 ال ؛عمجلا ةغيص ىلع عضوم مسا وه :ءارفلا لاق «نونلاو ءايلاب عمج كلذلو .فرش دعب فرشو ولع دعب ولع

 (لمجلا ةيشاح) .نيئالثو نيرشع لثم ؛هظفل نم هل دحاو
 عمج لاجح :لاجحلا يف ررسلا (بيطخلا ريسفت) .ةمايقلا موي هيف ام ىلع نودهشيف هظفحيو هرضحي يأ :هدهشي
 .روتسلاو ةرسألاو بايثلاب نيزي تبب وهو :ةلجح
 متع ال رهنلاو "رمح نم رافأو ' :525 دمحم ةروس يف لاق دق :تلق نإ .اهتسافنو اهفرشل يأ :اهئانإ ىلع موتخم
 (يواصلا ةيشاح) .راغفألا رمح ريغ يناوألا اذه نأب بيجأ !نيتيآلا نيب عمجلا قيرط فيكف ؟هيف



 نيففطملا ةروس . 9 ظ نوثالثلا ءزجلا

 ىنَو كسملا ا هبرش ميغا يأ في اق ٠ م ل هس كتي 9

 ب را مع

 اوُمَرَجَأ تريلا ّنِإ .ذتلي نعم "برشي" َنَمْض وأ ءاهنه يأ 2 َتوُبَرَعُمْل
 نوفا انربغو لاليد راسخ ازد فلل قو اقف وغرب ليج قات
 نومرجما ريشي يأ 220 نوُرماغتي مب نونمؤملا يأ أوم اذإَو .محب ءازهتسا

 2: نيهكف أوُبَلَقنَأ ُمهِلْمَأ لإ اوعجر َُْبَلَقْنآ اَذِإَو .ءازهتسا بجاحلاو نفحلاب نينمؤملا
 «كسملا معط اهتبقاع نودجي ءموتخملا رمخلا :قيحرلا نأ :ةوعسم نبا نع ةبيش يب نبا قىور :خ2 هبرش رخآ يأ

 بيطلا حاف :لاقي «ةحئارلا راشتنا حوف :حوفي (نيلامكلا ريسفت) .نيطلا ناكم كسملاب هيناوأ موتخم :ليقو
 ةحئار نإ يأ :كسملا ةحئار .كسملا ةحئار هنم دجويو رهظي انه دارملاو «"حارصلا" نه ءكسملا حير تحافو

 مو دافأف ءايندلا يف بارشلا رخآ لمت ةداغلا يف نأ ضيصختلا هجوف «بارشلا رخأ يف رهظت كسملا

 (يواصلا ةيشاح) .هنم لمي الف ؛ءكسملا ةحئار هنم حوفي
 .مهسوفن ةراهطو مهتمه ولعل ؛ةصلاخلا تاينلاو ةحلاصلا لامعألا ةرثكي ةسفانملا مهنأش نيذلا يأ :نوسفانتملا

 (نيلامكلا ريسفت) .مامإلاك ةلآلا مسا ىعمب "اجازم" نأ ىلع ريشي :خإ هب جرمب ام يأ (يواصلا ةيشاح)

 ام ىلع قوف نم مهيتأت اهنأل ؛هعفر اذإ همنس ردصم وه يذلا مينستلاب تيم اهنيعب نيعل | ملع وه :مينست نم

 نوبرقملاف ءتكسمأ تالتما اذإف «ةحاحلا رادقم ىلع ةئحلا لهأ ىناوأ ف بصتف .ةمدسم ءاوهلا ف يرحت اهنأ يور

 (لمجلا ةيشاح) .ةنحلا لهأ رئاسل جزمتو ءافرص اهوبرشي
 ىعمب. ءابلا نأ ىلإ ريشي :اهنم يأ (نيلامكلا ريسفت) ."مينست" نم الاح لعجي دقو ؛"ٍنيعأ"ب وأ :"حدمأ"ب
 دعب ركذ ةرخآلا يف راربألا ةمارك ىلاعت هللا ركذ امل :اومرجأ نيذلا نإ .هريغ هب حرص امك ءةديزم وأ يأ "نم"

 (يواصلا ةيشاح) .مهيولقل ةيوقتو نينمؤملل ةيلست ايندلا يف مهعم رافكلا ةلماعم حبق كلذ

 .مهنيعأب ضعب ىلإ مهضعب ريشي نأ :زماغتلاو ءراشأ :بجاحلاو نيعلاب زمغ :"سوماقلا" يف :خلإ نومرجملا ريشي يأ

 نإ :ثيدحلا يفف ؛مهريغب راحخخستسالا ىلإ ةلصوملا مهتناكمو مهتعفرب نيذذلتم يأ :نيهكف اوبلقنا (نيلامكلا ريسفت)

 مهيف نمؤملا نوكي" :ةياور يفو "رمجلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع ضباقلا نوكي ءأدب امك ابيرغ دوعيسو ابيرغ أدب نيدلا
 (يواصلا ةيشاح) .ناعتسملا هللاو ."رامح ةفيح نم نتنأ مهيف ملاعلا" :ىرخأ فو ."ةمألا نم لذأ



 َّنِإ اَوْلاَف نينمؤملا اوأر َمُهَوَأَر اَذِإَو .نينمؤملا مهركذب نيبجعم "نهيكف" ةءارق يفو
 َمِيَلَع رافكلا يأ اوُلِسَرأ اَمَو :ىلاعت لاق و دمحم مهاعإل 2 ولا لونه

 يأ َمَوَيَلاَف .مهحلاصم ىلإ مهوّدري ىتح مههامعأل و مهل /2) نيِظِفنَح نينمؤملا ىلع
 (29 َنوُرظَي ةنجلا يف ِكياآَرألا ىَلَع : هلآ

 اعلا

 1 رافكلا َنِم أونماَ َنيِذَلا ةمايقلا موي

 ف مهنم رافكلا كحض امك مهنم نوكحضيف نوبذعي مهو رافكلا ىلإ مهزانم نم
 29 َنوُلَعَفَي أوُناك اَم ٌرافكْلا يزوج بَوُث لَه .ايندلا

 ةيآ نورشعو سمح وأ ثالث ةيكم قاقشنالا ةروس

 1 33 ا

 5 ها #ىا أ م
 ا ١ هضم كنف عع هه هان 28 ةدتد : هش وللا جرإ تقشنا ايلا ادإ

 :هكافو هكف وهف مضلاب ةهاكفو اهكف حرفك هكف :"سوماقلا" يف «نيتءارقلا ىلع ريسفت :خلإ مهرك ذب نيبجعم

 (نيلامكلا ريسفت) .بجعت هنم هكفو مهكحضيف هتبحص ثدحي وأ ءكوحض سفنلا بيط

 نوظفحي ف نيلكوم هللا ةهج نم اولسرأ ام مهنأ لاحلاو كلذ اولاق يأ "اولاق" ف واولا نم لاح سر ا امو

 يف مهل عفن يأو ؛مهسفنأ حالصإب اورمأ امنإ لب يأ :مهودري ىتح (يواصلا ةيشاح) .مهلامعأو مهلاوحأ مهيلع
 ؛زاح انه لماعلا مدقت ول هنأل ؛ادتبملا ىلع هميدقت رضي الو "نوكحضي"ب بوصنم :مويلاف .مهريغ لاوحأ عبتت

 (لمجلا ةيشاح) .ماق ديز رادلا يف :زوحي ال "رادلا يف ماق ديز" فال سبل ال ذإ

 ؛كلذ مهي لعف اذإ نينمؤملاب ايندلا يف مهتيرخس ىلع اوزوج يأ "رافكلا بوث له" ىععمو :رافكلا بوث له

 "نورظني"ب ابصن افوحخدمو "له" عضوم نوكيف ءرافكلا يزوج له نورظني يأ "نورظني" قلعتم هنإ :ليقو

 ضعب لوقي :ىعملاو ءلوقلا رامضإ ىلع وه :ليقو ءهل عضوم ال فانئتسا وه :ليقو [ضفاخلا طاقسإ دعب]

 يف دبعلا ىلع عجري ام باوثلاف ,عجر يأ باث نم وهو ءاوزوجو اوبيثأ يأ رافكلا بوث له :ضعبل نينمؤملا

 (لمجلا ةيشاح) .رشلاو ريخلا يف لمعتسيو «هلمع ةلباقم

 يف ضايبلا وهو ءاهنم جرخي مامغب تعدصنا يأ [(نيلامكلا ريسفت) .ةرحججا نم قشنت :يلع نعإ :تقشنا
 (يواصلا ةيشاح) .ةكئالملا لزنتل ؛ءامسلا بناوج
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 م تقلأو .لبج الو ءانب اهيلع قبي ملو :ميدألا دمي امك اهتعس يف ديز 2: َتَدْم
 اهيرل كلذ يف تعاطأو تعرب َتْؤَأَو :ةننع 2 تل اهرهاظ ىلإ ىتوملا نم ايف

 فودذحم اهيلع فطع امو "اذإ" باوجو .ةمايقلا موي نوكي هلك كلذو 2: َتَقُحَو اولي كيل ١ د #و

 يف دهاحج داك َكْنِإ ٌنَسْنِإلا اهياني .هلمع .ناسنآلا يقل :هريدقت «هدعب ام هيلع لد

 " اب . مازاصاءاو 5 1
 ضر اذإَو .عيطتو عمست نأ اهل قح يأ 5 ٌتَقَحََو هير قاقشنالا يف تعاطأو

 دو ا همم 205 2 هوقو عل همس قع م دك توملا وهو َكَبَر ءاقل ىإإ فلام

 قيمح و ءاذكَي فق وقح وه :مهوق نم :تفقلحو .دايقنالاو ةعاطإللا نع زاحب هنأ يعي «ثدذإلا نم هنأ يأ :تعاطأو

 (نايبلا حور) .ذايقنالاو عامتسالاب ةقيقح تلعج يأ عةب

 نع ديحج كدنسب مكاحلا ج رخأ «ءلبج الو ءانب اهيلع قبي مو ضافخناو عافترا ريغ نم تطسب يأ :اهتعس يف ديز

 (نيلامكلا ريسمت) 5, هيفالق عض وم الإ اهيف مدآ 2 نوكي هي 9 مدألا لس ةمايقلا موي ضرألا لق" :اعوفرم رباح

 (ي واصلا ةيشاح) .ىوتساو دتماو عةيف ءانكثا لك ناز لم اذإ هنأ ؛كدلخعا وهو يأ : مدألا كل امك

 نم دحأل نوكي ال نح باسحلل اهيلع قئالخلا فوقول ؛اهتعس يف دادزيف يأ :لبج الو ءانب اهيلع قبي ملو

 ىفارأن كدت لب :كلذك سيل سيل و ءاهئاقب عم ده ضرألا نأ ةيآلا رهاظو ءاهيف قئالخلا ركل ؛هملق عضوي الإ ويشنلا

 عيزانسلا ةيضاحإ :ميهاربإ) هيض ْرَلا َرْيَغ ُضْرَألا َلَدَبت َمْوَي» ةيآ ليلدب ىرحأ
 مويلا كلت يف زونكلا جارحإ يقاني الو :ةداتق نع » اكليل تع كلذك ءاهرهاظ ىلإ زونكلا اذكو :ىتوملا نم

 (لمجلا 0 مب يف اذهو ءءامسلا 7 مي نأل ؛راركت سيل :خلإ تقحو اهرل تنذأو

 ؛ةدئاز واولاو "تنذأ" :ليقو «ضارتعا "ناسنإلا اهيأ اي"و ؛"هيقالمف" :هباوح :ليقو :خإ هيلع لد فوذحم
 ةروس يف رم ام. ءافتكالل ؛تفذخ تلمع ام "سفن تملع" :ليقو ءاردقم "ركذا"ب قلعتم ةيفرظ "اذإ" :ليقو

 دبع نب دوسألا وهو عنيعم هنأ لمتحيو :ةداتق و ديعس لاق هب ؛ سنجما هب ذارملا نأ لمتحي 1 تكاسنإلا اهيأ اي

 عيراشلا ةيناشوب .رادكلا عض هلو هيف نب قأ لوقو هنسألا
 (نيلامكلا ريسفت) . هش لجخ ذإ حدك نم لمعلا يف ِق سفنلا دهجب :حدكلا 1 حداك كنا

 (نيلامكلا ريسفت) .عاس كبر ىلإ لمعلاب دهاج يأ ؛هرهاظ ىلع كرتي دقو :خإ توملا وهو
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 َقوأ نم اماف .ةمايقلا موي رش وأ ريخ نم روكذملا كلمع قالم يأ مج هيقللمف
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 وه () اًريِسَي اًباَسِح ُبَساَحْنم َفَوَسَف .نمؤملا وهو يز) ِهِنيِمّيِب هلمع باتك ُهّبَتُك
 "كله باسحلا شقون نم" :هيفو ءنيحيحصلا ثيدح يف امك هيلع هلمع ضرع
 ْنَم اَمَأَو .كلذب 5 اًرورَسَم ةنجلا يق . ءهِلَهَأ َْلِإ ُبلَقنَيَو .هنع زواجتي ضرعلا دعبو

 ءارو ةارسي عليو ههقتع ىلإ هانقي لغت رفاكلا ره 5 رهط ةآزوب ستي وأ
 هكاله يداني 20 اًروُبُت هيف ام ةيؤر دنع ْأوُعْدَي َفْوَسَف .هباتك اهب ذحأيف «هرهظ

 ءايلا مضب ةءارق يفو .ةديدشلا رانلا لخدي 2: اَريِعَس ىِلَصَيَو .هاروبث اي :هلوقب

 0 اًروُرَسَم ايندلا يف هتريشع -هِلَهَأ ىف َناك ههنإ .ماللا ديدشتو داصلا حا

 ىلعف «هيقالم تنأف يأ ءرمضم أدتبم ربخ نو حي نأو ءرهالظت هيف ببسلاو ' داك“ ىلع نط نركب ذا زوجي :هيقالمف

 "اذ" :باوج وه :ليقو «لمجلا فطع باب نم نوكي قاثلا ىلعو «درفملا ىلع درفملا فطع باب. نم: نوكي لوألا

 ةعنتمم هتاقالمف :ىقيي ال وهو «لمع حدكلا نأ الإ حدكلل امإو ؛هنم كل رفم ال همكح يقالم يأ برلل امإ هيف ريمضلاو
 نأ ىلإ ةراشإ هيفو ."كلمع قالم يأ" :هلوقب كلذ باوحل حراشلا راشأ دقو ءرش وأ ريخ نم كحدك ءازج دارملاف

 يأ فاضم ريدقت نم دب الف «هيقالت عنتمي ىقبي ال اضرع هنوكل لمعلا نأل ؛لمعلا ئعمب وه يذلا حدكلل "هيقالم' ريمض
 .لامعألا كلت نايب هيف يذلا بائكلا ةاقالم دارملا :يزارلا لاقو (لمجلا ةيشاح) .هءازجو هباسح قالم

 ىلع مالكلاو ؛لمعلا ئيعم. وه يذلا حدكلا ىلع دئاع "هيقالم" ف ريمضلا نأ ىلإ كلذب راشأ :كلمع قالم يأ

 .هنم هل رفم الف ,هبر قالم :نيعملاو «ىلاعت هللا ىلع ادئاع نوكي نأ حصيو «هءازجو هباسح قالم يأ فاضم فذح
 نع باثي مث .هذه ةيصعملا نأو « هذه اهنم ةعاطلا نأ فرعيو هلامعأ ضرعت نأب يأ :هلمع ضرع (يواصلا ةيشاح)
 (يواصلا ةيشاح) ا ما الا ؛ريسيلا باسحلا وه اذهف «ةيصعملا نع زواجتيو ةعاطلا

 :تلقف :تلاق "بدع باذعلا ف شقون نم" 0 يبنلا لاق ةشئاع نع اجرخأ :نيحيحصلا ثيدح يف امك

 ىف: شقوت نمو: «ضرعلا قللذ.نكل «كاسحلاب سيل كلذ" :لاق "اريسي اباسح .بساخم فاوسف" :لوقي هللا نسيلأ
 (حارص) .بنذلا ىلع ةذحاؤملا مدعو وفعلا :زواجتلا :هنع زواجتي (نيلامكلا ريسفت) ."كله باسحلا
 يئاسكلاو رماع نباو ريثك نباو عفانل :ةءارق يفو (نيلامكلا ريسفت) .دهاجم نع رذنملا نبا هاور اذك :رانلا لخدي

 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا يف لاخدإلا وهو ةيلصتلا نم ؛ةددشملا ماللاو داصلا حتفو ءايلا مضب '"ىلصي'
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 85 مد هنأ يأ فولط اومناز ةليقثلا نم ةففخغ نأ ّىَظ رهن .هاوحل ةعابتاب ارظب

 ةف وص وم وأ ةل وص وم ا

 كلذو هرون متو عمتجا 2 3 قست اذإ رَمَقْلاَو .اهريغ و باودلا نع ةيلعب ليد ام بشت
 منعإ» نفع 0

 ؛لاثمألا يلاوتل ؛عفرلا نون تفذح ننوبكرت :هلصأ .سانلا اهيأ َنْيكَرَتَل .ضيبلا يلايللا يف

 ا م واع توملا وهو «لاح دعب الاح 2 قَّبَط نَع اقّبَلَع نييكاسلا.ءانقتلالا قاولاو

 لوقت ةيبارعأ تعمس ىح هريسفت تفرع ام :ن5# سابع نبا لاق «ثعبلاب ابيذكت هبر ىلإ عجري نل ينأ :روخي نل

 .نروحيل ىلب يأ ؛"روحمي نل" يف يفنلا دعب امل باجيإ :2! ىلب (كرادملا ريسفت) معا ويب يروح :اهتنبل

 (كراذملا نم ريسفت) .هيلع هيزاجيو هعجري نأ دب الف ؛ةيلع ىفخي ال يأ :اريصب (كرادملا ريسفت)

 متاح يبأ نباو ءرمع نبا نع رذنملا نبا هاورو «ةرمحلا قفشلا :امكذ رمع نبا نع كلام جرخأ :خلإ ةرمحلا وه

 امك ىوتفلا هيلعو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو ,دمحمو فسوي وبأو يعفاشلاو كلام ذأ هبو ءار#ت سابع نبا نع

 ,ةفينح نأ نع روهشملا وهو ؛ضايبلا قفشلا :ةريره يبأ نع قازرلا دبع جرخأو ءهريغو "ةياقولا حرش" يف

 (نيلامكلا ريسفت) .هنع عجر هنأ هنع ورمع نب دسأ ىورو

 ؛عمجللا :قسو :قسو (نيلادكلا ريستإ ..ريغبلا رهظ ىلع هعامتجال ؛لمحلل ليق اذلو (عمجلا :قسولا :قسو

 :ىلاهت :ةلاوق .هففاو !(ىساغلا لاوحلا ةقيظ :حارصلا يف :قبط نع اقبط (حارصلا) ."قسو امو ليللاو" :ىلاعت هلوق

 ,لوهملاو ةدشلا يف اهتحأل قباطم دحاو لك نإف :لاح دعب الاح .ةمايقلا موي لاح نع الاح يأ "قبط نع اقبط'

 نقي دقو 7"دعب" نعم. "نع" نأ ىلإ ةراشإ همالك قو. .هقياطي ال أ انل: قبطي ١دق ام»هريغ قئاط انه 0505

 ةفص 'قبط نع" لحمو ؛قععملا لصاحلا انايب نوكي نأب هيلع رسفملا مالك لمح زوجيو «ةزواحملا وهو هانعم ىلع
 انا

ٍ 

 (نيلامكلا ريسفت) .قبطلا نيزواحم يأ "نبكرتل" ريمض نم لاح وأ «قبطل ازواحب اقبط يأ "اقبط"ل

 غلا وأ مرحلاو ربكلاو رغصلا لثم نم لاح دعب لاح :ليقو «يهاودلا نم اهلبق امو ىه وأ يأ :توملا وهو

 5 ءاض دإ «عاحتاو ف ايندلا عاق امئيب :لاق ةيألا ِق هذاتق نع ليم نب كيع جرخأ“.مقسلاو ةحصلاو رقفلاو
 ايم | ا

 م

 ل لاح ىلع ةنس نيرشع لك ف نونوكن :لوحكم نع دامح نب ميعنلو «ءاحر يف راض ذإ ءالب يفو «ءالب

 (نيلامكلا ريسفت) .اهلثم اونوكت



 -وربلا ةروس > 558 نوثالغلا ءزجلا
 يأ يأ 2: َنوُئْؤُي ال رافكلا يأ مّ اّمَق .ةمايقلا لاوحأ نم اهدعب امو ةايحلا مث ص

 َىرَق اَذِإ مهل ام و .هنيهارب دوجو عم هكرت يف محل ةجح ّيأ وأ «ناميإلا نم مهل عنام
 َنيِذّلا لَب .هزاجعإل هب اونمؤي نأب نوعضخي 720 8 َنوُدِجَسَي ال ُناَءَرَقْلَ مَع

 يف نوعمجي (22) َتوُعوُي اَمِب ُمَلْغَأ ُهَللآَو .هريغو ثعبلا /2) توُبَذَكُي اوُرَفك
 2 رميا ِباَذَعِ مهربخأ ٍمهرشَسَف .عوسلا لامعأو بيذكتلاو رفكلا رف ودمع

 ربغ (يي) نونمم ريغ ْرَجَأ ْمُه ٍتَحِلّصلآ ْأوُلِمَعَو ْاوُنَماَ َنيِذَلآ نكل اّلِإ .مؤم
 عطقلا نعم. نملا نم

 00 .مهيلع هب نَمُي الو صوقنم الو عوطقم

 ةيآ نورشعو ناتنث ةيكم جوربلا ةروس
 ميحرلا نمح رلا هللا مسب

 عملا :ليقو ؛خيش مث باش مث مالغ مث ميطف مث عيضر :ةمركع لاقو ءامكذ سابع نبا لوق اذه :حلإ ةايحلا مث
 بيجعتلاو راكنإلا نم اهدعب ام بيترتل ءافلا :ّلإ مهل امف (يواصلا ةيشاح) .مهاوحأو مكلبق نم نئس نبكرتل
 ةيولعلا تاريغتلا نم هب مسقأ ام نأل ؛ةجحلا روهظل نامبإلل ةبجوملا هلاوهأو ةمايقلا موي لاوحأ نم اهلبق ام ىلع
 (يواصلا ةيشاح) .هل دايقنالاو هب ناميإلا مدع لقع هل نمع دعبي «ةردقلا ميظع قلاحخ ىلع لدي ةيلفسلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةانغف ىلع ةدّحسلاف ةهتوالتل ؛نودجسي ال وأ دوجسلل مزاللا عوضنخلا نم :نوعضخي

 كلذب اوملعيو ءايهإ امالك هنوكبو هعامس دنع نآرقلا زاجعإب اومزجي نأ مهيلع بجيف «ناسللا لهأ نم مهفإف :هزاجعإل

 ف ءيشلا عمج وهو :ءاعيإلا نم :نوعوي (نايبلا حور) .يهاونلاو رماوألا عيمج يف هوعيطيف ةوبنلا ىوعد يف دمحم قدص

 (نيلامكلا ريسفت) .ةوادعلاو رفكلا نم يأ :مهرودص يف نومتكيو نورسي امث :ةداتقو دهاجمو سابع نبا نعو ءءاعولا
 .مهرودص يف :لوقي نأ حضوألا :مهفحص يف

 ؛يعفاشلا لوق وه امك كرتشملا مومع زاوج ىلع نبم هلعلف «ةربتعملا خسنلا يف واولاب وه اذك ةنملا نم :نمي الو
 .يرصبلا نسحلا نع يناثلاو ءسابع نبا نع يورم لوألا ليصفتو نظلا وه امك ةلصافلا "وأب :"راونألا" يفو
 ىذأ ىلع مهربصو مهام ىلع نينمؤملا تيبثت :ةروسلا هذه لوزن ةمكح :جوربلا ةروس (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ةيشاح) .مهمدقت نمل ىرح ام. مهريكذتب رافكلا



 2: دوعوملا رمْوَيِلاَو . ناقرفلا" ىف :تمدقت ءاجرب رشع انثا بكاوكلا م جوُربلا ِتاَذ

 ف ةيالغلا تاررسف انك عةفرع موي 5 قوم َو ةعمجلا موي شاش .ةمايقلا 0و
 يه

 سانلا هدهشي ثلاثلاو «هيف لدصلا دهاش ىناثلاو .هب دوعوم لوألاف «ثيدحلا

 دود كدوصأ نعل ّلتِق ة .دقل يأ ةردص ف وذحم مسقلا باوجو عةكئالملاو
 2  ةجحكسل 0

 .هيف لقوت اه ٍدوَقَوْلا تاذ هنم لامتشا لدب رابلا .نهوالا لق قتشلا

 (يواصلا ةيشاحإ .هروهظل ؛ىلاعلا رصقلل ةيفرع ةقيقح ل م ل نم ب مالا 4 لصألا يف

 ؛( كيسنكج وأ ءاريس ل عامسلاب دارملاو ءرصقلا :ج -ريلاو «تارايسلا اهلزني اهدا ؛روصملاب تهبس :بكاوكلا

 ترسف الك ىلعألا كلفلا كلفلا 0 ؛ةاذاحملل جاريس لك 2 رهظيف نمافلا ّئ ةئيشا لهأ كنع ت ربتعا إو جوربلاو

 :ىلع نع رذنملا نبا ىورو يرعشألا كلام يأ نع يباربطلاو ؛ةريره يأ ن :دع ىيذهرتلا هحب رخأ ثيدحلا يف ةثالثلا

 نب نسحلا| نع يربطلاو ,ةمايقلا موي دوهشملاو هللا دهاشلا :ااع سابع نبا ن :رع ريرحج نبال .ءرحنل لا عوي دوهشملا

 (نيلامكلا ريسفت) .هلثم رو سابع نبا نع يئاسنلا ىورو 2 هللا لوتس يصدح :دهاشلا : ىلع

 .سانلا عامتجاو ةباجإ ةعاس يهو «ةيزم هيف نأل ؛كلذك دهشي نامزلا يقاب نأ عم هصخ :ةعمجلا موي

 م ويلا :اعوفرم يورو .ةفرع موي دوهشملاو ةعمجلا م وب دهاشلا ا سابع نباو ةريرش قب لاقف :ثيدحلا ُْق

 (بيطخلا ريمسفت) . ةعماجج يف يذمرتلا هج رحأ | ءةعمجلاا م وي دهاشلاو («ةفرع عوي دوهشملا مويل و ةمايقلا موي دوعوملا

 ةهدارإ صصخحلملا :انلق ة ؟صيصختلا هحجو امف ءدوهشمو دهاش ةفرعو ةعمجلا نع لق ؟ل ايف نإف : ثا وع وس لؤوألاف

 " :هلوقك ءاعد هن وك عم باوجلا هنأ همالاك ةيضق :مسقلا باوجو .ةدارطا عزلي ال ةيسانملا هحج هو ,حلطصملا

 لاق مث نمو «'ديدشل كبر شطب نإ" باوجلاو ءاباوح نوكي ال ءاعد ناك اذإ هنأ هريغ هركذ يذلاو "ناسنإلا
 باحصأ نعل امك ةكم رافك يعي نونوعلم مهِإ :ليق هنأكو «فوذحملا باوجلا ليلد هنأ رهظألاو : يضاقلا

 باوجلا :ليقو .مهلبق لم ىلع رح امهم مهريك ذتو ءمهاذأ ىلع نيئم غملا عا تدرو ةروسلا لإق ؛دودخألا

 (لمجلا ةيشاح) .ءازحلا يف قح رمألا نإ :ريدقتلاو فوذحم

 هلومعم مدقتي مل يذلا فرصتملا تبثملا يضاملا نأ ةاحنلا دنع روهشملا نأل ؛فذحلا اذهل جيتحا امنإو :هرودص فوذحم

 :ىللاعت هلوق يف امك ءمالكلا لوط دنع الإ امهادحإ ىلع راصتقالا زوجي ال دقو «ماللا همزلت مسقلل اباوح عقو اذإ

 ماللا تفذحف يأ :لتق دقل (لمجلا ةيشاح) .ةرورض يف وأ «اهاكز نم حلفأ دق# :هلوق ىلإ «اهاحضو سمشلاو#
 -  ةرفكلا ضعب نأ مهقافتا عم .مهيف فلتحاو :دودخألا باحصأ .ءاعد ال ربخ "لتق" :هلوقف اذه ىلعو ."دق"و



 ام َىَلَع َمهَو 20 دوُعق يساركلا ىلع دودخألا بناج ىلع اهوح يأ ْاَيَلَع ْرْه ذإ

 :2:) دوُبس مهفاكإ نع اوعجري مل نإ رانلا يف ءاقلإلاب مهبيذعت نم هللاب َنييِمْؤُمْلاِب َنولَعفَي

 ءاهيف مهعوقو لبق مهحاورأ ضبقب رانلا يف نيقلملا نينمؤملا اجنأ هللا نأ يور ءروضح
 3 سس 3

 ولا 1211 ل اتا 110 2 4ك قالا 0 2 اجا 2 .مهتق رحأف مث 3 نف ىلإ رانلا تجرععو

 نأ ماشلا وأ نارحب و 1 ةشبحلا وأ نميلا وأ سراف لهأ ن نش ربك و ءأ لقأ وأ افلأ نيرشع نينم ولا ضعب ضعب ىلإ اودمع -

 اولبقي ملف ءاهيلع مهودعوأو ءاتارين اهيف اوححأو عدي ذاع ضرألا يف محل اورفحف :اولاق «رفكلا 98 أ وعجج ري

 .اهيف مهوفذقف ءرفكلا
 هقيرط يف ناكو هملعيل ؛امالغ هيلإ مض ربك املف ءرحاس هل ناك اكلم نأ :يذمرتلاو ملسم هاور ام ىلع هتصقو

 ناك نإ مهللا :لاقف ارجح ذحأف ءسانلا تسبح دق ةميظع ةباد اموي ةقيرظ يف ىأرف «هيلع هبلق لامف «بهار

 ؛هربخأف بهارلا ىتأف ءاهلتقف اهامرف ءسانلا ىضمب ىح ةبادلا هذه لتقاف رحاسلا رمأ نم كيلإ بحأ بهارلا رمأ

 همكألا ئربي مالغلا ناكو ؛يلع لدت الف تيلتبا نإف «ىلتبتس كنإف «ئم لضفأ مويلا تنأ :بهارلا اه لاقف

 لدف بضغف «يبر لاقف ؟أربأ نمع :كلملا هلأسف «هللاب نمآف هأربأف ىمعأ راص يأ كلملا سيلج يمعو «صربألاو

 فحجرف اعدف هتورذ نم حرطيل لبج ىلإ مالغلا لسرأو «ءراشنملاب هدقف بهارلا ىلع لدف «هبذعف مالغلا ىلع
 كنإ :مالغلا لاقف ءاحنو اوقرغف هغم نمي ةئيفسلا تأفكناف اعدف قرغيل ةنيفس يف هسلجأ مث ءاحنو اوكلهف موقلاب

 هامرف ءهب ئيمرتو مالغلا بر هللا مسب :لوقتو ئنانك نم امهس ذخأتو ئبلضتو ن مانلا عمجب يح يلتاقب تسل

 هوحرطاف هنيد نع عجري مل نم :لاقف «نارينلا اهيف تدقوأو «ديداحأب ذخأف سانلا نمآف ءتامف هغدص يف عقوف

 ىلع كنإف يربصا «هامأ اي :مالغلا هل لاقف ءاهيف عقت نأ تسعاقتف يبص اهعم ةأرما تءاج ىح اولعفف ءاهيف

 ةةفس نيغبسي 286 ىنلا دلوم لبق كلذ ناك هنأ :يتورو كك دنبحعو ىسيع نيب ةرتقلا ف كلذ ناكو .قحلا
 دودخألا ناك :لتاقم نعو ءرمات حب هللا دبع مالغلا مساو ءليحارش نب ساون وذ فسوي همساو «ريمح كلملاو

 رصن تخبلف سرافب يلا امأو «يمورلا سوقايطنألف ماشلاب ىلا امأ رمق ىرخأو ؛«نميلاب نارجنب ةدحاو :اثالث

 تناك يلا يف لزنأ نآرقلاو «طبنلا نم اوناك :ةمركع نعو «ساون وذل وهف قارعلا ضرأب 2 امأو «يمورلا

 ون وذ كلذ عمسف ؛«ءامسلا ىلإ ىسيع عفر ام دعب اذهو ءاناسنإ نونامثو ةعبس مهنم ملسأ مهن أ كلذو ءنارجنب

 (نيلامكلا ريسفت) ."ملاعملا" يف اذك ءةصقلا رخآ ىلإ ادودحأ محل دخف

 يأ :مث نم ىلإ .رشع دحأ وأ ةرشع اوعجر نيذلاو ؛مهنيد نع اوعجري مل ءالؤهو «نيعبسو ةعبس اوناكو :نينمؤملا اجنأ
 (نيلامكلا ريسفت) . ىننأ نو ب عيبرلا نع يوغبلا هاكح اذك :إ مهتقرحأف .ةباحصلا مهو دودخألا ىلع دوعق مه نم ىلإ



 تماس 1 نوثالغلا ءزجلا
 2م م رق“ جيلا 3 0 كا ا

 رافكلا ركنأ ام يأ ( ب سل ع لاو 0 "دك 5-0 2 20
 َمَل ّمُث قارحإلاب ِتَتِمْؤُمْلاَو َنيِيِمْؤُمْلا أوُعَتَف َنيِذْلا ترإ .مهفاكإ الإ نينمؤملا ىلع

 راغلاب مهوقرخأ

 # لل راس

 مهقارحإ باذع يأ 2: قيرخلا ُباَذَع َُو مهرفكب م مج ُباَذَع َمُهلف أوبوتي

 ,مدعت امك ؛مهتقرحأف رانلا تحجب رخخ نأب ايندلا ُْق :ليقو .ةرخالا ُْق نينم ملا

 ٌروفلا َكِلاذ رتجألا اهحن نِم ىرجت تدنج حط تدحلّصلا ًاوليعَو أونماَء نيذلا 8 ل 7 تو 5 ا ا ا نىك ل _ عَ ١ نب محا م 0 2# ف 209657 0
 و رو و هه خل اة : / 2 اا م د

 ِْدَبُي وه ءهنإ .ةتدارإ بسحب مث َديِدَشَل رافكلاب َكَبَر شطب نإ مي ريبكلا
 5 5 5 5 7 0 5 .: 3 9-0 رق لا 5

 هقاق همام ع هاعاشاف نعل ملا نينم ٌوملل روفغلا وهو .كديري ام هه رمحعب كاف اع ديعيو قلخلا

 نأل ؛يضاملا يف مهنم عقو نامبإلا نأ عم لبقتسملاب ربع امنإو ءمهنامإ الإ مهنم اوباع ام يأ :مهنم اومقن امو

 2 اورفك ول ذا ؛لبقتسملا يف 3 ةيلغ مهماودل لب «يضاملا ّق مهلم دجو ذدلا نامإلال 955 راكنإلاو مهبيذعت

 (يواصلا ةيشاح) .مهناتإ ىلع اورمتسي نأ الإ :لاق هنأكف ءىضم ام ىلع اوبذع امل لبقتسملا

 اذإ ءيشلا تمقن :"تادرفملا" فو (كرادملا ريسفت) .نامبإلا الإ اوركنأ امو مهنم اوباع امو يأ :مهنم اومقن امو

 مهنيد ف مهونحم يأ رابتحالا :ةنتفلاو «قارحإلا :نتفلا :نيئنمؤملا اونتف نيذلا نإ .ةبوقعلاب وأ ناسللاب امإ هتركنأ

 ةب وتلا نأ كل ةراشإ وك ريبعتلا :اوب وعي / 5 (نايبلا جد . كد | وعج ريل 3 ناك باذع يأب مهوبذعو مهوذاو

 قارحإ هببس باذع يأ «ببسلا ىلإ ببسملا ةفاضإ نم :قيرحلا باذع .ةرغرغلا لصحت مل ام نمزلا لاط ولو ةلوبقم

 (يواضلا ةيشاح) .نينهؤملل دعأ ام ركذب هعبتأ رافكلا ديعو ركذ امل :خ2إ اونمآ نيذلا نإ (يواصلا ةيشاح) .نينمؤملا

 دغوأ و 6 .هشطب 0 ىلع ةداعإلاو ءادبإإلا ىلع هرادنقاب ل د ءابارت مهريص ْنَأ لعب مهديعي 3 ءادتنا مهقلخي يأ :كديعب و

 (كرادملا ريسفت) .ةداعإلاب اوبذكو ءادبإلا ةمعن اوركشي مل ذإ مّب شطبيل مهأدب مك مهديعي هنأب ةرفكلا

 مهيلإ انسحم محي افيطل ادودو ؛هدابع بونذلا رتاس اروفغ هنوك ركذ هشطب ةدش ركذ امل :خإ روفغلا وهو

 روفع : انياححصأ لاقو اك يش روفع :ةلزتعملا تلاقو ىداولا 2 ةغلابم د ودولا نأ رهاظلاو 'لعف ةشص كاتاهو

 لمحلاف «متأ اقلطم اروفغ هنوكب حدمتلاو ؛حدمتلا ضرعم ف ةروكذم ةيآلا نأل ؛بتي مل نملو بات نمل اقلطم

 (لمجلا ةيشاح) .قالطإلا ىلع لمحي نأ بسانملاف «ةغلابم ةغيص روفغلا نألو ؛ىلوأ هيلع



 ولدمص و

 يئغتساو "دونجلا" نم لدب (2) َدوُمْتَو َنْوَعَرِف 29 ٍدوُنْجْلا ُتيِدَح دمحم اي كدت

 يبنلاب رفك نمل هيبنت اذهو ءمهرفكب اوكلهأ مهنأ +. م امج أ وجو ركذب
 مِييأَرَو نِم ُهّلَو .ركذ امح (2) بيذكت ىف أوُرَقك َنيِذّلآ ٍلَب .اوظعتيل ؛نآرقلاو دك

 دي اطال اعطال عا ةءيم نة ممم ءءء ءممءيمم ممم ب... .ةئم مه مضاع ذل م2 نيب

 (كرادملا ريسفت) .اودار ايست نم ب اف هتعاط لهأب -- : لع هي بغا ب دودولا

 ؛شرعلل اتعن ا نأ روي ال 7 ص لاق . قا كبر + نإ" " :هلرق ف نب" وأ رعلا تعن

 شرعلا فصو دقو ؛يرشخم زلا هلاق امك همظعو هولع شرعلا دج نأل ؛عونمت اذهو .خلإ ىلاعت هللا تافص نم هنأل

 لدتساو ."وذال تعن وه :ليقو «ربحس دعب ربح هنأ ىلع لادلا عفرب نوقابلا أرقو «نينمؤملا رحخآ يف ميركلاب

 فاص وألا هله نيب عماج يأ دحاو ربخ نئعم ّق امه و :لاق كرهت نمو عةيألا هلك ربخلا 3دعت ىلع 0

 كلذب فوصوم هناحبس هللاو ءلضفلاو مركلا يف ةياهنلا وه دحلاو ءرمضم أدتبمل ربخ امهنم لك وأ «ةفيرشلا
 (لمخلا ةيشاح) .كلذب هشرع فصو مدقتو

 ديري ام لعفي :ىيعملاو .اهل ةجيتنلاك هنوكل ؛تافصلا هب متحو «ةرثكلل ةراشإ "لاعف" ةغيصب نأ :ديري الل لاعف

 .رصان هنم مهرصني ال رانلا هءادعأ لخديو ,عنام هعنمب ال ةنجلا| هءايل وأ لخديف «بلاغ هبلغي الو هيلع ضرتعي الو

 .هتدارإ بسحب هلاعفأ نأل ؛ءيش هيلع بجي الو «ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ عيمج نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 (نايبلا حور) .ريرقتلل ماهفتسالا نأل ؛كاتأ دق يأ ؛كءاج له :كاتأ له (يواصلا ةيشاح)

 عةءارو نم هب طيحأ ادإ طاخاك ةرصخح و .هتضبق يف مهنأو مهيلع 5 ةرادتقا فصو دارملا نأ :اهدحأ عةوحج و هيف ' طيح

 دعو ع ىلع رداق انأو ءنضبق ف اذك مهف :ىلاعت هللا لوقي ءابرهم دجي الف هكلسم هيلع دسنيف

 ةرابع وهف 0 : سد وي ) 4 هب طيحأ ولأ اوُنظَو# 59-5 هل وقك مهك الهإ برق ةطاحإللا هذه نم دارملا نوكي

 (لمجلا ةيشاح) .اهيلع مهيزاجيف امي ماع يأ :مهلامعأب طيحم ىلاعت هنأ :اهثلاثو ؛كالهلا ةفراشم نع



 قراطلا ةروس 101 نوثالغلا ءزججا

 2! ظوفحتم ةعباسلا ءامسلا قوف ءاوهلا يف وه يل ىف .ميظع () ٌديح َناَءْرَق وه َلَب

 ام ةضرغو «ضضرألاو كمسلا نيب ام ةلوط «ةنم ءىش ريبقت نمو نيطايشلا نم رمخاب
 .امُ 5 سابع نبا هلاق ءءاضيب ةرد نم وهو «برغملاو قرشملا نيب

 ةيآ ةرشع عبس ةيكم قراطلا ةروس

 ميجرلا نتخرلا هلا مس
 َكنَرذَأ آَمَو .ًاليل اهعولطل ؛موجنلا هنمو ءاليل تآ لك هلصأ ,#: ٍقِراَّطلآَو ٍءاَمّسلأَو

 "ام" دعب امو ؛"ىردأ" ل يناثلا لوعفملا لحم يف ربحو أدتبم 2: ٌقِراَطلَآ ام كملعأ
 ١ 15 1 396 4 1 وه هدعب امي رسفملا قراطلا نأشل ميظعت هيفو ءاهربخ ىلوألا

 ال هنأ ىلإ ةراشإلل ؛ركذ ام. نآرقلا فضو ىلإ هنع مهفك مدعو مهبيذكت ةدش نع بارضإ :ديجم نآرق وه لب

 هنأ سابع نبا نعو «ةعباسلا ءامسلا قوف :ءاوهملا ف وه (لمجلا ةيشاح) .ءالؤه بيذكت هرضي الو هيف بير

 لجو زع هللاب نما نمم هلوسرو هدبع دمحم و ؛مالسإإلا هنيد هدحو هللا الإ هلإ ال :حوللا ردض يف نإ :لاق

 «ضرألاو ءامسلا نيب ام هلوط ءءاضيب ةرد نم حول :حوللاو :لاق «ةنحلا هلخدأ هلسر عبتاو هدعوب قدصو

 رون هتباتك و ىرونلا ههولقو ءهءارمح ةتوقاي هتفدو «توقيلاو ردملا هاتفاخ و ءبرغملاو قرشملا نيب ام هضرعو

 .كلم رجح يف هلصأو «شرعلاب دوقعم

 احول قلخ هللا نأ :اعوفرم سابع نبا نع يناربطلاو «قيلعتلا قيرط نع ادنسم يوغبلا هحرخأ :خإ ءاضيب ةرد
 باوبألا دجي هنأل :اليل تآ لك هلصأ (نيلامكلا ريسفت) .ءارمح ةتوقاي نم اتاحفص ءءاضيب ةرذ نم اظوفحم

 هنمو ؛عفدب براضلا ىنعم وه ةقيقحلا يف لصألاف الإو ءهدعب ام ىلإ ةبسنلاب هتلاصأ دارملاو ءاهقرطيف ةقلغم

 يمس :ليقو «ةيآلا يف دارملا وه مجنلاو ؛ليللا يف اهروهظل يأ :اهعولطل (نيلامكلا ريسفت) .قورطم هنأل ؛قيرطلا
 )ْن :لامكلا ريسنقتإا : نجلا قرطي هنأل ؛قراطلاب

 نيلامكلا ريسفت) .هدعب ام هربخو أدتبم ةيماهفتسالا "ام"و يأ "ربحخ"و ءأدتبم ةيماهفتسالا "ام" و يأ :أدتبم

 وهف يان ام" :وهو يناثلا ماهفتسالا يف يأ "ميظعت هيفو" :هلوقو ؛"كاردأ" ةلمج وهو :ىلوألا "ام" دعب امو

 ريخ "كاردأ"و ءأدتبم ىلوألا "ام"ف :"دوعسلا يبأ" ةرابعو (لمجلا ريسفت) .راكنإلل وهف لوألا امأو ءميظعتلل
 م ||| 2000 ا 000

 .ادتبم قراطلا و ءربحن ةيناثلاو



 قراطلا ةروس ا نوثالغلا ءزجلا

 باوجو «هئوضب مالظلا هبقثل ؛ءيضملا 5 بف ْكَقاَّغلأ 7 لك أ .ايرشلا يأ 2

 ةففخم "نإ"و ,ةديزم م يف ان فيص © م20 ٌظفاح اَمَيََع 1 سفن 1 ٍ مسقل
 ل نمط ف

0 

 رظن ٌُنَسْنإْلا رظنَيلف 0 نم ظفاحلاو ,"الإ" ىنعمب

 : خ26 8 284 254 8898 4 20 2 هاما هاف 6 !ءىش.يأ نم م ّقلَح مم رابتعا

 اهتكسي ال «ةعباسلا ءامسلا يف هلحمو ءلحز هب دارملا نأ :اهثلاث «ةثالث نم نالوق ناذه :خإ مجن لك وأ ايرغلا
 ءامسلا نم هناكم ىلإ عجري مث اهعم ناكف ءطبه ءامسلا نم اهتنكمأ موجنلا تذخأ اذإف ,موجنلا نم هريغ

 ربخ "اهيلع"و ءأدتبم "لك"و يأ :ةديزم يهف (يواصلا ريسفت) .دعصي نيحو لزني نيح قراط وهف «ةعباسلا
 هب لعاف "زاب" ددحو رتل نه" 'اهيلع" نوكي نأ زوجيو "لك" ربح ةلمحلاو ءرخؤم أدتبم "ظفاح"و ؛مدقم

 عيرفت هلك اذهو ءاضيأ ةديزم "ام"و "ظفاح"ب قلعتم "اهيلع"و «هربح "ظفاح"و ءأدتبم "لك" نوكي نأ زوجيو
 (لمجلا ةيشاح) .نييرصبلا لوق ىلع

 اهظفحيل ؛ظفاح اهيلع سفن لك هنأ يأ «ةيفانلاو ةففحملا نيب ةقراف ماللاو «نأشلا ريمض وهو :فوذحم اهمساو
 يأ :ةقراف ماللاو (كرادملا ريسفت) ."الإ" ىيعمب ماللاو ةيفان "نإ" :نويفوكلا لاقو ءاهلمح ظفحت وأ «تافآلا نم

 ءاهفيفختب نوقابلا أرقو مصاعو رماع نبا ةءارق يهو ميملا ديدشتب يأ "اهديدشتبو" :هلوقو ةيفانلاو ةففخملا نيب
 هنوك لاخ الإ لاوحألا نم لاح يف سفن لك سيل :نيعملاو ؛غرفم ءانثتسالاو :"الإ" ىتعمب "ال"و .بيطخلا نم

 الإ يأ ؛تلعف امل كيلع تمسقأ :لاقي ليذهل ةغل هنأب درو ؛"الإ" ئيعمب "امل" نوك يرهوجلا ركنأو .الففاح اهيلع

 نبا نع يور اذكو ءرشو ريخ نم اهلمع ظفحي نم ةكئالملا نم ظفاحلاو :شفحألا نع نايح وبأ هلقنو ءتلعف

 (نيلامكلا ريسفت) .كلجأو كقزرو كلمع نوظفحي ةظفحو :ةداتق نع رذنملا نبا ىورو ؛«سابع
 لكل راهنلاب ةرشعو «ليللاب ةرشع مهو «تافآلاو تاهاعلا نم ظفحلا داري نأ لمتحي :خلإ ةكئالملا نم ظفاحلاو

 لكو ولو «بابذلا لسعلا ةعضق نع بذي امك هنع نوبذي اكلم نيتسو ةئام هب هللا لكو انمؤم ناك نإف ؛يمدآ

 :ليقو ءرسفملا جرد هيلعو «ديتعو بيقر امهو ؛لامعألا ظفح وأ ؛نيطايشلا هتفطتحال نيع ةفرط هسفن ىلإ دبعلا
 أ نسحألاو :ىلاعت هللا وأ «ةظفحلا ةكئالملا قلظم وأ بتاكلا :ليق ظفاحلا نأ لصحتف «ىلاعت هللا ظفاحلاب دارملا

 (يواصلا ريسفت) .معأ وه ام داري
 .هتأشن لوأ ف رظنلاب ناسنإلا ةيصوب كلذ عبتأ ظفاح اهيلع سفن لك نأ ىلاعت ركذ امل :خإ! ناسنإلا رظنيلف

 (يواصلا ريسفت) .باجيإلل رمألاو



 قراطلا ةروس 0 ا ظ 0 نوثالثلا ءزجلا

 ةدئاز 0 ْنِم حرم .اهمحر يف ةأرملاو لحرلا نم قافدنا يذ 2: قِفاَد ءآّم نِم َقلح :هباوج
 َْلَع ىلاعت مُهَنِإ .ردصلا ماظع يهو ةأرملل 29 ٍبِآرَتلاَو لجرلل ٍبلّصلأ

 كلذ ىلع رداقلا نأ ملع هلضأ ربتعا اذإف 29 ٌكِداقَل هتوم دعب ناسنإلا ثعب هِعَجَر

 دئاقعلا يف بولقلا رئامض نيالا دماج. علا يلب جو هس ىلع فأل

 هعفدي 20 ٍرِصاَت الو باذعلا نم امت عنتمي ٍةَّوق نِم ثعبلا ركنمل هُهَل اَمَف .تاينلاو

0 

 عَدَّصلا ٍتاَذ ضَرألاَو .نيح لك هدوعل للا 2 عِجّرلأ تاذ ٍءاَجّسْلاَو .هنع

 يذ يأ "رماتو نبالا"ك ةبسنلا ئغمب هنأب ؛قفاد ال قوفدم ءاملا نأ مهوتي ام عفد ىلإ ةراشإ 7 قافدنا يذ

 نم ثيللا نع لقن امو «قافدنالاب .فنصملا هنع ربع هيلع قفدلا عوقو ىئبعمج قفد اذ ةفطنلا نوك ناك املو .قفد

 .معفم ليس :مهوق سكع قوفدم ئيعمب قفاد لعجي دقو ."سوماقلا" يف امك «تبثي ملف بصنم نيعمب قفاد ءيجب

 (نيلامكلا ريسفت) .هبحاصل قفدلاو ايزاحم دانسإلا لعجي دقو

 نأ حصي :ةيطع نبا لاقو «قافدناو قفد يذ فأ هيبسلا ىلع "قفاد" :للعت :هلوق نأ .ىلإ ةراشإ :قافدنا ىذ

 نم :لقي لو (بيطخلا ريسفت) .قوفدم هنمو قفاد هنمف هعفدي يأ ءاضعب قفدي هضعب نأل ؛اقفاد ءاملا نوكي

 (كرادملا ريسفت) .هقلحخ يف ئدتبا نيح امهداحتاو محرلا يف امهجازتمال ؛نيئام

 ؛عبارلا مضهلا ةلضف : ينملا :يضاقلا لاق ءردصلا نم ةدالقلا عضوم يهو :سابع نبا لاق :ردصلا ماظع يهو

 يف وهو ؛غاجنلا هيج هلو ءاهديلوت يف ةنؤم اهمظعأ خامدلا نأ كلش الف ءاضعألا عيمج نم جرخ ناك .نإو

 نأ :هجحولا ليقو .ركذلاب اصح كلذلف ءيئملا ةيعوأ ىلإ برقأ امهو «بئارتلا ىلإ ةلزان ةريثك بعشو«بلصلا
 بلصلا نيب" :هلوقو .ديلوتلل الباق لضفلا كلذ زاربإ يف نواعتي اهلك دبكلاو ةيغامدلا ىوقلاو عاخنلاو بلقلا

 يشانهلا عاخنلاو بلصلاو دبكلاو بلقلا لمشي بئارتلاف «ةثالثلا ءاضعألا ريثأتل ةعماج ةرضتخم ةرابع "بئارتلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .دعبي مل ندبلا عيمج نع ةيانك بئارتلاو بلصلا نيب ام لعج ولو :ةمالعلا لاق ؛غامدلا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .رايتخالل مزاللا دارملا ئيعملل نايب هفشكلاو رابتخالا وهو ءالبلا نم "ىلبت" :ىلبت موي

 كرحتت يذلا عضوملا ىلإ ةرود لك يف عجفت "عجرلا تاذ" :هلوق ىلع هريغو "يتواضيبلا" فو :هدوعل رطملا
 ؛ضر الا ىلإ هعجري مث راحبلا نم ءاملا لمحي باحسلا نإ :ليق ال وأ :] هذ وعل .رطملا :عحجرلا :ليقو «هنع

 لك يف عجري هنأل ؛عجرلاب ءامسلا فصو :ليقو «رطملا دعب رطملا وهف :سابع نبا نع حيحص دانسإب مكاحللو

 (نيلامكلا ريسفت) .هنم كرحتي ناك ام ىلإ ةرود



 اَمَو .لطابلاو قحلا نيب اد 29 لَصف 2 نآرقلا يأ مُصْتِإ .تابنلا قع قشلا
 دياكملا نولمعي 25 اديك َنوُديكَي رافكلا يأ بت <! .لطابلاو بعللاب 2 لّرَهأب ف

 نأ

 دمحم اي لْهَمَف .نوملعي ال ثيح نم ميسرتمأ 2 اًدْيَك يآ 225 يبلل

 وهو ءاليلق 229 اَدَيَوُر مهرظنأ يأ :ظفللا ةفلاخم هنسح ديكأت لهم نيرفكلا

 هللا مهذحخأ دقو .ميخرتلا ىلع داورإ وأ دور :رغصم «ءلماعلا نعل دكؤم ردصم

 .داهجللاو لاتقلاب - يأ «فيسلا ةيآب لاهمإلا خسنو «ردبب ىلاعت

 ةيآ ةرشع عست ةيكم ىلعألا ةروس

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 هك و هدد هممت ههه 2 3 كاقزم ع كوك ةاهعن هاوس ههه هع كبر هّزن يأ َكْبَر 8 حّبس
 ريتا

 نأب ديكلا يذ ةلماعم مهلماعأ :ئعملا :ليقو «ةلكاشم اديك ءازحلا يمسو :مهديك ىلع مهيزاجأ يأ :اديك ديكأو

 ةفلاخملا يف نأ يأ :ظفللا ةفلاخم (يواصلا ريسفت) .رسفملا رصتقا هيلعو عمه اجاردتسا معنلاب ارهاظ مهدمأ

 "ميحرتلا ىلع" :هلوقو ءمضلاب :دور رغصم (نيلامكلا ريسفت) .راركتلا درحب نم دكوأ وهف «رياغتلاب اراعشإ

 (لمجلا ريسفت) .دئاوزلا فذح وهو :ريغصت ميخرت يأ "داورإ وأ" :هلوقل عجار
 كرتا :نيعملا نأ ىلع يأ :خلإ لاهمإلا خسنو (نيلامكلا ريسفت) .رخآلاب قلعتم «دئازلا فذخب يأ :ميخرتلا ىلع

 ,ةيندم :كاحضلا لاقو ءروهمجلا لوق يف يأ :ةيكم (يواصلا ريسفت) .مهاذأ ىلع ربصاو ءمه ضرعتت الو «نيرفاكلا
 رثوي ناك ءيش يأب :ةشئاغ تلف" :ثيدحلا قو .تاريخلاو مولعلا نم هيلع تلمغقا ام ةرثكل اهبحي تو يبلا ناكو

 فو "تورفاكلا اهيأ اي لق"ب ةيناثلا فو "ىلعألا كبر مسا حبس"ب ىلوألا يف أرقي ناك :تلاق ؟كك هللا لوسر

 (يواصلا ريسفت) .ظفحلا ثروي اّتوالت نم راثكألا نأ اهدئاوف ةلمج نمو ."نيتذوعملاو "دحأ هللا وه لق"ب ةئلاثلا

 رهقلا وه يذلا ولعلا نعم ىلعألا رسفي نأب كلذو ؛ةلص مسالاو ءهب قيلي ال ام هتاذ هزن يأ :كبر هزن

 اهولعجا" :تلع لاق تلزن امل' :ثيدحلا يفو «ىلعألا يبر ناحبس :لق :ليقو «ناكملا يف ولعلا نيعمج ال «رادتقالاو

 ىلع هقالطإو ةغئازلا تاليوأتلاب هيف داحلإلا نع هءامسأ هزن 'ليقد :خ! كبر هزن (كرادملا ريسفت) ."مكدوجس يف

 يأ حبس :سابح نيا' نعوم ىلعألا يبر ناحبس :لق :هانعم نأ ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج بهذو ؛هريغ

 (نيلامكلا ريسفت) .ىلعألا كبر رمأب لص



 -> ىّوَسف َقلَح ىذلا ."كبر"ل ةفص +: ىلعألا دئاز "مسا" ظفلو «هب قيلي ال امع سا دع ا 0 ١ ىلإ نب 5 ه6 ل ل | م. ه '
 9( / م ء َ

 ام ىلإ 1: ىدهف ءاش هتوف ىدذلاو .توافتم ريع ءازجالا بسانتم هلعج ,هقولخم

 فكك بطرلا لكلا ن هييعلا يطب تلا يي ىرل 0 - 2 2 دا ر | دعب .ُهَلَعَجَف .بشعلا تبنأ 2 ا ما بدأ ص و يع م هك

 :هؤرقت امج ئست الف نآرقلا كاترقُتس .اسباي دوسأ 2: ئّوخأ اميشه افاجءآبغ

 ةيزتت ةلمج نمو .ةريغاةب ىمسي نأ نع اضيأ مسالا هزني :تاذلا هزنت امك لب: «نيعتم سيل يأ :دئاز "مسا" ظفلو

 نمو .ةرخافلا ةرهاطلا عضاوملا ف ميفتلاو ميظعتلا هجو ىلع ركذي نأبو «راذقألا عضاوم ف ركذي ال نأ مسالا
 (يواصلا ريسفت) .هركذ دنع ىمسملا ةمظع كراضحتسا مسالا هيزنت ةلمج

 هم :لاق هناك «ليلعتلا ىرحم ةيراج ةفصلا هذهو ؛فلألا ىلع ةردقم سكب رورحي وهف يأ ””تلبو "أت ةقبض

 ةحتفلاب بوصنم "مسا" ل ةفص نوكي نأ حصي الو ءادبأو الزأ ضئاقنلا نع ب ةناكملا عفترم هنوكل ؛كبر مسا

 ريظن ؛هريغ ةفصب فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلا نم هيلع مزلي امل ؛؟كبر"ل ةفص 'خلإ قلح يذلا" لعج عم ةردقملا

 (يواصلا ريسفت) .زاج اعوطقم اتعن لوصوملا لعج نإف ؛عنتمم وهو "ةنسحلا لقاعلا دنه مالغ نءاج" كلوق
 ليلدلا امف «ىلوملا ةفرعم دعب نوكي امنإ حيبستلاب لاغتشالا :ليق هنأك ردقم لاؤس نع باوج :ىوسف قلخ يذلا
 عقوأ يأ :ردق يدلاو (يواصلا ريسفت) .ءيش لك يأ فوذحم "قل" لوعفمو ؛ركذ امي باجأف طع ىلع
 ءاضاوحأ نم كلذ ريغو اهاجآو ءاهلاعفأو اهافصو ءاهريداقمو اهصاخشأو اهعاونأو ءايشألا سانحأ يف هريدقت

 ىده يأ "ىدهف" :هلوقو ؛كلذ وحنو «نيعلل رصبلاو ؛نذألل عمسلاو .ءلجرلل يشملاو نيل 1 قب لعمق
 ."لمحجلا" نم رصتخم ءاهيعارمل ماعنألا ىدهو «ةواقشلاو ةداعسلاو رشلاو ريخلا ليبسل هلدو «ناسنإلا

 أي ام :بغارلا هلاق امك هلضأ :خل! ءاثغ .اهتراضن دعب ايندلا باهذب رافكلل هللا هبرض لقم اذهو «دعق باي نم :ءافغ

 ؛سبايلا :افاج :(قيلامكلا ريسفت) .قلظملا ,ةيعمم .ديقملا لامعتسا قمااهتقا سيايلا ةدارإق «سابلا تابتلا نم :ليسلا اهب

 و ؛دوسا سبيو فج اذإ ألكلا نأ كلذو :اسباي دوسأ (حارصلا) .ةيلابلا ةرجشلاو سبايلا تبنلا "اميشه" :هلوقو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةرضنلا ةدش نم - يأ «لصافل ريخأ "ىعرملا" نم لاح :ليقو «ةدكؤم "ءافغ' ل ةفص

 ليئربح هيلع أرقي نأ يهو «ةنيب ةيآ ءاطعإب الع هيبنل هللا نم ةراشب اذهو «ليئربح ناسل ىلع يأ :2! كئرقنس

 وا يا نيس وو تروس يسود بعدي امج رج وهو ؛يحولا نم هيلع أرقي ام

 ريغ نم ميظعلا باتكلا اذه ظفحي هنوك : يناثلا «لبقتسملا يف لضخحي ام. ىلاعت هللا نم رابخال :لوذلا :نيهمج#و

 (يواصلا ةيشاحو لمجلا ريسفت) .ادبأ هاسني الو ؛راركت الو ةسارد



 ىلعألاةروس هاله - _نوثالثلا ءرجلا

 نايسنلا فوخ ليئربج ةءارق عم ةءارقلاب رهجي 0 ناكو .همكحو هتوالت حسم

 0 ءاق لجت هل نمل ليق داكن

 ةعيرشلل متز رسل َكْريمُبَو .امهنم تو ىقْحَي اَمَو لعفلاو لوقلا نم َرْهَجْلآ مْ
 روك ذملا يبل ذت نم 2: هى نإ نآرقلاب ظعَركَذف .مالسإلا يهو ةلهسلا

 فاح نع .ناعرقلاب د لفل ةيآك ىلاعت هللا فاخي م او نع ان د 5

 نعم. 2 ىقشألا اهيلإ تفتلي ال ابناخب اهك رشي نأ ضرك ذلا يأ اكجتيو .#:ِديِعَو

 ران ىرغصلاو «ةرخآلا ران يه 2: ئرتُكلا َراَلآ لَصَي ىذلا .رفاكلا يأ يقشلا

 ا ا دس مدس حم مم سس هس دس دس ٠ اووي ءابتذلا

 .يضاقلا هلعف امك «ةوالتلا خسن ىلع راصتقالا ىلوألاو ءىسنيف هظفح كرتي هتوالت خسن ام نأل :هتوالت خسدب

 هل كنايسن زاوج يف ببس اعم همكحو هتوالت خسن نأ :ىععملاو «ةيببس ءابلا :هتوالت خسنب (نيلامكلا ريسفت)
 (يواصلا ريسفت) .هتوالت وأ همكح غيلبت ىلإ جايتحالل ؛هاسني الف طقف همكح وأ طقف هتوالت تحسن ام امأو

 (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع هيودرم نبا هاور اذك «تلزنف :نايسنلا فوخ

 :دوعسم نبا لاقو «ةلهسلا ةيفينحلا يهو «ىرسيلا ةعيرشلا يه "ىرسيلا"و :كاحضلا لاق :ةلهسلا ةعيرشلل
 .ريخلا لامعأ يهو ؛ىرسيلا ةقيرطلا :ىرسيلا :ليقو «ةنجلا ىلإ يدؤملا لمعلا ىلإ كرسين يأ «ةنحلا ؛"ىرسيلا"
 مهركذي ناك املاط ني هللا لوسر نأ امل "ىركذلا عفن"ب ريكذتلا دييقتو :ئركذلا تعفن نإ (بيطنخلا ريسفت)

 مالسلاو ةالصلا هيلع رمأف ءادانعو ارفك الإ مهضعب كلذ ديزي ال ناكو «مهناعإ ىلع اصرح هدهج هيف غرفتسيو

 بعتي الو ءركذتلا هنم ىجري نمم اضعب وأ الك هركذي نم نوكي نأب ةلمجلا ف عفنلا رادمب ريكذتلا صتخي نأب

 (نايبلا حور) .مهيولق ىلع عوبطملا نم اروفنو اوتنع الإ ريك ذتلا هديزي ال نم ريك ذت يف هسفن

 ضعبل عفنلا مدعو ضعبل الإ اهتعفنم عقي مل نإو نعي "”ركذيس" يف روكذملا لوعفملا ريدقت ىلإ ريشي :ةركذت نم
 يذلا :ليقو ؛هسنج يأ :رفاكلا يأ (نيلامكلا ريسفت) ."دق" ىيعمب انهه "نأ" ةملك لعج :"سوماقلا" فو ءرخآ
 ةايحلا نيب ةطساو ال :لاقي امع باوج :حيرتسيف (نيلامكلا ريسفت) .ةبتع وأ ديلولا وهو ةرفكلا ىقشأ وه

 هب حيرتسي اتوم تومي ال عملا نأب باحأف ؟ىي الو اهيف تومي ال هنأب ىقشألا هللا فصو فيكف «توملاو

 (يواصلا ريسفت) .امب عفتني ةايح ىييي الو



 ةيشاغلا ةروس 0 ع ا/5ك نوثالغلا عزجا

 < ' . يعم رج و علا ضع 0 دع و م اة
 ءِهَبَر مسا َركْذَو .ناعإلاب رهطت 29 ىكزت نم زاف حلفا دق .ةئينه ةايح 2: ع الَو

 لوض رعم ةكم رافكو ,ةرخآلا روما نم كلذو ,سمخلا تاولصلا 2: لصف اربكم

 ةرخآلاو .ةرخآلا ىلع (2) اَيثذلا ةوّيَحلا ةيناقوفلاو ةيناتحتلاب َنورْيْؤَن لب ..اهنع
 اريخ ةرخآلا نوكو «ىكزت نم ٌحالفإ يأ اَذَه َّنِإ (ج) َنَهَبأَوٌرْيَح ةنحلا ىلع ةلمتشملا
 ةرشع يهو (2) ْىَسوُمَو َمِهَرْبِإ ف .نآرقلا لبق ةلزنملا يأ /2) ىإوألا فحّصلا ىغل تاو دا | دي 32م 0 ه تأ 1 دج 1 ِءد ىف الات لآ

 اع ةاروتلاو « ميهاربإل فحص

 عامجإلاب

 تومي ال :"ةيمجنلا تاليوأتلا" فو .تيم الو يح وه ال :ديدشلا ءالبلاب يلتبا نمل لاقي امك :ةايح ايحي الو

 يف ال ءازجلا راد يف هنوكل ؛نامإلا ةايحب هبلق ايحي الو ؛باجتحالاو باجحلا تابوقع نم حيرتسيف ةيلكلاب هسفن
 :يزارلا لاقو ءىناحورلا هكالهل ةقيقخلاب ىيي الو ءهمادعنا عانتمال ؛تومي ال :ىاشاقلا لاقو .فيلكتلا راد

 .ايحيف مسجلا نم اهعضوم ىلإ عجرت الو «توميف جرخت الف هقلح يف ريصت راثلا يف مهدحأ سفن نأ :هانعم

 ؛نكر ال طرش ةميرحتلا نأ ىلع هب لدتساو .زيزعلا دبع نب رمعو يلع نع لوقنملا وه :سمخلا تاولصلا
 هيودرم نبالو ؛ءىلصف ديعلا ىلإ جرخو ءرطفلا ةقدص ىطعأ :اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع رذنملا نبا جرخأو
 يف تلزن اهنأ :رمع نبا نع يقهيبلا ىورو ءرطفلا ىلإ ودغي نأ لبق ةرطفلا ا مسقي مث ةيآلا أرقي 5 ناك :هنع
 ةكمب نكي ملو ةيكم ةروسلا نأب لكشتساو «ةيآلا هذه أرق مث ىلصو قدصت أرما :دوعسم نبا نعو «رطفلا ةاكز
 نع رابخإلا هيفو :هلعف نم ىلع ىئثأف ,نوكيس كلذ نأ ىلاعت هللا ملع يف ناك امل هنأب بيجأو ءرطف الو ديع
 ةروسلاف ."دلبلا اذني لح تنأو" :ىلاعت لاق ءوكحلا ىلع اقباس لوزنلا نوكي نأ زوجي :ةنسلا يحم لاق «بيغلا

 (نيلامكلا ريسفت) .حتفلا موي لحلا رثأ رهظو ةيكم
 هيعدتسي ردقم نع بارضإ "نورثؤت لب" :هلوقف ءاهدعب امب ةيآلا هذه طابترال ديهمت :ةرخآلا رومأ نم كلذو

 ةطولخم ريغ اهتاذلو «ةيناحورلاو ةينامسجلا ةداعسلا ىلع اهامتشال يأ :ىقبأو ريخخ (يواصلا ريسفت) .ماقملا
 ١ ئعم انهه "له" نأ ىلإ رانا :دق (يواصلا ريسفت) .كلذك تسيل ايندلاو «ةيقاب ةمئاد يقناو مالالاب



 ساعت ةروس 0 38 00 نوثالغلا ءرجلا

 | ةعشج نيعضوملا يف تاوذلا نع اهي ربع ٍديَمَوَي هوجو .اههاوهأب قئالخلا ىشغت اهنأل

 ءاتلا حتفب ىلّصت .لالغألاو لسالاسلاب بعت و بهن تاذ هه بوسات ةَلِماَع .ةليلذ

 م َسيِل .ةرارحلا ةديدش 9 ِةَيِناَد ِنْيَع ْنِم ىَقْسش © َةَيِماَح اًران اهمضو

 نغُي اَلَو ٌنِمَسُي الر معلا ل ال < 1 لإ ُماَعَط

 . هسا ةعاطلاب ايندلا يف نيْعَسل . .ةنمسح 22: : ٌةَمِعاَن ٍكظيمَوي هوجو ( 2 عوج نم

 ايف ءايلاو ءاتلاب ُعُمَست ال سو امو 4 ِةَيِلاَع ٍةَنَج ىف .هباوث تأر ايما
 ننيب#
 نبا

 لالا د ع

 ءاملاب هه ٌةَيِراَج نيع ايف .مالكلا نم نايده يأ ,وغل تاذ سفن يأ مج 5 ةّغل

 3 هع اه د 2. رجلا 2 5 5
 22 2 2 م 22 ها ل ا 1 الفعو اردقو ناد ه2 ةعوفّرم ررس اهيف .لويع ئعمك

 (نيلامكلا ريسفت) ٠ ”راثلا مههوجو ىشغتاو" :هلوق نم رانلا :ليقو «"باذعلا مهاشغي مويا :هلوق نم :اهاوهأب

 زاحمب وهف يأ :تاودذلا نع امي ربع ؟ةيشاغلا ثيدح امو :هريدقت لاؤس باوج يف عقاو فانفتسا :خلإ ةوجو

 :9 كلك هيلع روي هلألؤ فازيسألا ترتلأ ديول ةطسيولا_نسسضور وأب لكلا نت ريسقلا نيف لسرم
 .هريغ هب حرص امك «ةليقثلا لالغألاو لسالسلا رجب يأ :لالغألاو لسالسلاب .ةدهتجماو ةلعافلا :ةبصان ةلماع

 :عيرضلا :عيرض نم (نيلامكلا ريسفت) .لحخدت يأ ؛نيقابلل اهحتفب و ؛هلخدأ :هللا هالضأ نم ورمع 5 :اهمض

 قىبعخأ وهو ؛عيرضلا م يعم جاه اذإف «قبشلا شيرقلا ةيميسلا ؛كوش وذ تبن وه :دهاجم لاقو «سبايلا قربشلا

 ءأدتبم "ةودعو" :”ةعسلا" فو (ةوعسلا يبأ رهسفتاو . "ا ةويحعو 1 نارخآ نا ربح "شان ةلماع"و (هربخت "ةعشاخ"و

 (لمحجلا ةيشاح) .ربخلا وه ' .ىلتت' و ؛"هوجو" وه يذلا أدتيملل تافص "ةبصان" "ةلماع" "ةعشاخ" 1

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل ةح وتفملاو عفانل ةمومضملا ءاتلابو ءريثك نباو ةورمع يبأل ةمومضملا غءايلاب :عمست هي

 ةملك وأ ؛ةيغال اسفن بطاخم اي عمست ال :عملا ريخألا ىلعو ؛"عمست ال" لعاف ىلإ ريشي :وغل تاذ سفن يأ

 .دودخأ ريغ نم ضرألا هجو ىلع يأ :ةيراج (نيلامكلا ريسفت) .لوعفملا ىلع بوصنم "ةيغال" ءوغل تاذ
 ةللكم بهذ نم اهحاولأ :ان سابع نبا لاق :ةعوفرم ررس اهيف (نزاخلا ريسفت) .ادبأ اهيرج عطقني ال

 ىئح تعضاوت اهبحاص اهيلع سلخي نأ دارأ اذإف ءايلهأ ُئع 5 ام ءامسلا يف ةعفترم «توقايلاو ردلاو دج ربزلاب

 (لمجلا ريسفت) .اهعضوم ىلع عفترت مث ءاهيلع سلجي



 ىلعألا ةروس 50/ نوثالشثلا ءزجلا

 . مك رشل ةدعم نويعلا تافاح ىلع 2 ةَعوْضَوَم 5 ىَّرع هل حادقأ تناَوكأَو

 سفانط طسب | ٌقاَرَرَو .اهيلإ دنتسي ضعب بنجب اهضعب 2: ةفييناتطت دئاسو َقراَمتَو

 ٍلبإلا ىلإ رابتعا رظن ةكم رافك يأ نورظنَي َقأ .ةطوسبم 7: لو لمح اه

 َتَبِصُت فيك ِلاَبْخأ َلِإَو 20 َتَعِفُر فيك ِءآَبّسلأ َلِإَو 29 تفلح َفْيَح
 2218 1 عم ىلع اه نولدتسيف ءتطسب يأ 2 2 َتَحِطَس فيك ضْرألا ىإَو

 عمج :قرامت (حارصلا) .تناجلا :ةفاحلا :تافاح ىلع (سوماقلا) . ضيقفملا :زوكل او ولدلا نم ةورعلا :اف ىرع ال

 (حارصلا) .ةدحملا :ينكلاب داسو عمج دئاسو :دئاسو .دئاسولا :نونلا ةثلثم ةقرغ

 اذك بده يأ لمح امل طسب :سكعلابو ءافلا حتفو ءاطلا رسكو ءافلاو ءاطلا ةثلثم يهو سفنط عمج :سفانط

 ريعتسا مث ءدرحم بايث لصألا يف اههإ :بغارلا لاقو ؛ةرحاف طسب :يرشخمزلا لاقو ءاثتذ سابع نبا نع يور

 (نيلامكلا ريسفت) .طسبلل
 «ف وذحم ىلع ةلحاد ةزمحملا [(يواصلا ةيشاحإ .ةيشاغلا ثيدح نم ىضم امل ردقم فائئتسا] :2إ نورظني الفأ

 اهعفانم ةرثكل ؛لبإلا تصخو ءيخيبوت يراكنإ ماهفتسا وهو ؟نورظني الف اومعأ :ريدقتلاو ؛هيلع ةفطاع ءافلاو

 هتلكأ تابن يأب اهشيعو «ةديعبلا دالبلا ىلإ اهيلع لقنتلاو اهوكرو ءاهيلع لمحلاو ءاهنبل برشو اهمحل لكأك

 يهو اهضوفو ءاريغص ولو اهداق نم لكل اهتيعاوط رثكأو :غايأ ةرشع شظعلا ىلع اهربصو «كوشلاو ةرجشلاك

 نم ءيش الو ءاهدابكأ ظلغ عم نسحلا توصلاب رثأتتو ءاهلجرب هتنطو نم يذؤت الو «ةليقثلا لامحألاب ةكراب

 هل دحاو ال عمج مسا لبإلاو .لتقلا ةيد اهولعج برعلا دنع ام لضفأ اهوكلو ءاهريغ ءايشألا هذه عمج تاناويحلا

 (يواصلا ريسفت) .لمجو ةقانو ريعبك هانعم نم دحاو هل امنإو فظفل نف

 لحم يف لامتشا لدب نوكتف ؛"لبإلا" نم لدب ةلمجلاو :لاحلا ىلع "كيقلخ"ب ةبوضنفا "قيك" :تقلخغ فيك

 (ةلمجلا لدبت دقو «قيلعتلا ليبس ىلع "تقلخي فيك" ىلإ ىدعتو "ىلإ" ةطساوب لبالا ىلإ ىدعت "نورظني"و ءرح

 نم وبأ اديزاا وف رع :مهوقك «كلذ يف فالح ىلع ماهفتسا هيف نكي م نإو ءاهلبق يذلا مسالا نم ماهفتسالا اهيفو

 لماعلاوب :لاخ نع لان ؟ىيكاو ةعفصي فيك لإ رظنا ةةلولوقيق كيك" ىلع "ىلإ" قاولخسني ثرعلاو 9و
 (لمجلا ةيشاح) .هتقيقح ىلع ماهفتسالا قبي مل ماهفتسالا هيف امع لماعلا تقلع اذإو ؛,"تقلح" اهيف

 يف اريثك نورفاسي اوناكو «برعلا ىلع لزن نآرقلا نأ ركذلاب ءايشألا هذه صيصخت يف ةمكحلا :امب نولدتسيف

 يذلا ريعبلا ىلع هرصب عقي ام لوأف ءركفتلا ىلع لبقأ درفنا ذإ ناسنإلاو ؛سانلا نع نيدرفنم يراربلاو ةيدوألا

 - «لابحلا ريغ ري مل الامشو انيمي رظن نإو ءءامسلا ريغ ري ل قوف ىلإ رظن نإو ءابيجع ارظنم ىريف .هبكار وه



 رجفلا ةروس "16 نوثالغلا ءعرجلا

 .اهريع نم الن ةسن داو لش مهنأل ؛لباآلاب تردصو (هتينادحوو ىلاعت هللا هردق

 امك ةرك ال ؛ عرشلا ءاملع هيلعو « حطس ضرألا نأ يف رهاظ "تحطس" :هلوقو

 لئالدو هللا معن مه َرْكَذَف .عرشلا ناكرأ نم انكر صقني مل نإو ةئيهلا لهأ هلاق

 ضرعأ لَوَت نم نكل اَّلِإ .داهجلاب رمألا لبق اذهو طلسمب يأ ءداصلا لدب نيسلاب
 . ةرخخآلا باذع مك َريكألا ِتاَذَعْلا ُهّلأ ةبذعيف ..نآرقلاب م2) ٌرفكو ناميإلا نع

 ُّت .توملا دعب مهعوجر 2: َمُئَباَيِإ ائيَلِإ َّنِإ .رسألاو لتقلاب ايندلا باذع رغصألاو

 .ادبأ هكرتن ال مهءارج معو ِمعَباَسِح اَتيَلَع نإ

 ةيآ نوثالث ةيندم وأ ةيكم رجفلا ةروس
 روهمجملا لوق ىلع

 كرت ىلع ربكلا هلمحي الو «دارفنالاو ةولخلا تقو رظنلاب هرمأ ىلاعت هنأكف ءضرألا ريغ ري ملا تحت ىلإ رظن نإو -
 (يواصلا ريسفت) .رظنلا
 تناك اذإ ةركلا نأل كلذو :ىلاعت هلوق كلذ يفاني الو ؛ةرك ضرألا نأ ليلدب تبث :يزارلا مامإلا لاق :تحطس

 :يزارلا لاق :ةرك ال .اهتيورك ىلع عامجإلا مهضعب ركذو ؛حطسلا هباشم اهنم ةعطق لك ناك ربكلا ةياغ يف
 هلاق ام يأ :صقني مل نإو .حطسلاك اهنم ةعطق لك نوكت ةمظعلا ةياغ يف تناك اذإ ةركلا نأل :فيعض وهو
 دنع ةرك يهف ءائيش عرشلا ناكرأ نم صقني ال هولاق ام نإف :ةدعاق يأ انكر اهونيب يلا دعاوقلا نم ةئيهلا لهأ

 ؛اهضعب حيطستب همركو هلضفب اهتقيقحو اهعبط نع اهجرخأ ىلاعت هللا نكل ءاهتقيقحو اهعبطب ةئيحلا ءاملع

 (لمحلا ريسفت) :اهعبط هيضنقي امع اهجرخأف ءاهيلع تاناويحلا ةماقإل
 داصلاو نيسلا هلضأف ءطلست يأ هيلع رطيس :لاقي ؛«طلستلا ئعم. رطيسلا نم «نامبإلا ىلع مههركيف :طلسمب يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ابلاغ نتملا ف ورمع يبأ ةءارق تابثإ هتداعف الإو نيسلاب "رطيسم" رسفملا ركذ اذهو ءهنع لدب

 .هناعإ نم كعمط عطق نم الإ مهركذف يأ ءالصتم لعجي دقو ؛عطقنم ءانثتسالا نأ ىلع ريشي :خلإ ىلوت نم نكل

 .ةحلط يبأ نب ىلع لوق يف :ةيندم .طلست مهلتقو مهداهج نإف ؛ىلوت نم ىلع الإ مهيلع طلسم. تسل :ليقو



 رجفلا ةروس 16غ نوثالثلا ءرجلا

 عفشلاو .ةجحلا يذ رشع يأ 2) ٍرْشَع ِلاَيَلَو .موي لك رجف يأ (2) رجفلاو

 البقم 2: ِرَسَي اَذِإ ٍليّلأَو .درفلا «ناتغل اهرثسكو واولا حتفب ١ رَثَوْلآَو جوزلا

 فودذحم مسقلا باوحو ؟لقع 2 رج ىذل مَسق مسقلا َكِلاَذ ىف لَه .اريقهو

 ِءَرِإ 72 ٍداَعِب َكبَر َلَعَف فيك دمحم اي ملعت َرَث َمَلَأ .ةكم رافك اي نبذعتل يأ

 اكليل ||

 ثينأتلاو ةيملعلل ؛فرصلا عنمو ؛لدب وأ نايب فطع "مرإ"ف «ىلوألا داع يه
 ةليبقلا رابتعاب

 لوطلا يأ ت دامعلا ِتاذ

 مرا نم موي لوأ رجق وأ ءرحتلا موب رحف وأ الص وأ ءر سابع نبا نع يور اذك :موب لك رجف
 لوألا ,ثعلا يه :هنعو ءكاحضلاو ةداتقو دهاحم لوق وهو اعوفرم دمحأ هاور :ةجحللا يذ رشع يأ /نيلامككلا ريسفت)

 ,ةفرع موي رتولاو ءىحضألا رشع "رشعلا" :اعوفرم رباج نع يئاسنلاو دمحأ ىور :درفلا ب ريسفت) .مرحا نم
 ةالصلا :اعوفرم نيصح نب نارمع نع دمحأ ىورو «ةراكن هعفر فو ههب سأب ال اينو لاق «رحنلا موي عفشلاو

 (قيلامكلا ريسفت) .هللا وه رتولاو ؛قلخلا عفشل ١ :ليقو ءرت ١ اهسيودلم ايدس

 رك ذ ليبس ىلع .لابقإلاو يضملا .دارأ ا ءاقلطم باهذلا ةنم داري دقو ؛ليللا يف باهذلا :ىرسلا :رسي اذإ

 ظفاحم ؛ةرثكلاب اهنم ءافتكا ؛افيفخت هءاي فذح يرسي هلصأ :رسي اذإ (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا ةدارإو موزلملا

 دق تنك اذإ ؟كيلع معنأ ملأ :كلوقك «ريرقتلا هانعم ماهفتسا كلذ يف له (نيلامكلا ريسفت) .يآلا سوؤر
 ؟ةجح هتركذ اميف له :لاق مث ةغلاب ةجح ركذ نمك «هيلع مسقأو هب مسقأ امل ديكأتلا هنه دارملا وأ تمعن
 ديحوتلا ىلع لئالدو بئاجع هيف ءايشألا هذه نم هب ىلاعت هللا مسقأ ام نأ ملع بل اذ ناك نم نإ :نيعملاو
 ال امنع رححتي هنأل ؛هب يمس :لقع (بيطخلا ريسفت) .هقلاخخ ىلع هتل هتلالدل ؛هب مسقي نأب قيقمح وهف «ةيبوبرلاو

 ."داصرملابل كبر نإ" :هلوق وهو ءروكذم وه :ليقو :فودذحم .هنع عنمب نأ يغبني

 .ةيضاملا ممألا لاوحأ نايب يف غورش :خلإ رت ملأ (نيلامكلا ريسفت) .هدعب ام هيلع لدي ءاوبوتي مل نإ يأ :نبذعتل
 لكل ماع هنكلو ل يببلل باطخلاو ءمهدنع ةمولعم تناك مهرابخأ ْنأل ؛نوعرقو ذومثو اًداع مهنم ركاذو

 نيقيرفلا الكو ,حلاص موق ىرخألا داعلاو ,مهيبأ مساب اومسو دوه موق :ىلوألا داع يه (يواصلا ريسفت) .دحأ

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيناثلا داعب مهرخاوأو «ىلوألا داعب مهلئاوأ اومس حون نب ماس نب مرإ نب صوع نبا داع دالوأ

 عوبكلا قيقعلال» .قيناتلا: فيرعلل ةايهزأ ا تنك هلي هشرصت ال "هر يأ :فرصلا عنمو

 اهيلع نونبيف 5 نوصي ادن ؛دمعلا ىلع ةعفترملا ةينبألا هب دارملا نإ :ليقو «لاوقأ دحأ اذه :خإ لوطلا يأ

 (يواصلا ريسفت) .ةدشلاو ةوقلا تاذ دامعلا تاذ :ليقو ءروصقلا

 ظ

 ا



 للا و ا الا
 ف 2و ديلبلا ف اًهَلْكِم قلع مل ىتلأ .عارذ ةئام عبرأ مهنم ليوطلا لوط ناك

 + ٍداَوَلآِب اتويب اهوذختاو «ةرحص عمج َرَخَّصلآ ْاوُباَج َنيِذّلَأ َدوُمتَو .مقّوقو مهشطب

 يدي اهيلإ ّدشي داتوأ ةعبرأ دتي ناك 2: ٍداتوألا ىذ َنَوَعَرِفَو ىرقلا يداو

 2 َداَسِفْلا ايف اوُرتكَأَف (2) ٍدلبْلا ىف اوربجت ْأَوَعَط َنيِذْلا .هبذعي نم يلحرو
 20 ٍداَصَرِملاِبَل َكَبَر َنِإ (2) ٍِباَذَع عون طَوَس َكْبَر ْمِهِيَلَع بصق .هريغو لتقلا
 رفاكلا ٌنَسنِإلآ اك ..اهيلع مهيزاجيل ؛ءيش اهنم هتوفي الف دابعلا لامعأ دصري

 ةنيدم يه :ليقو «"ةوق انم دشأ نم" :اولاق نيذلا مهو «ةوقلاو لوطلا يف ةليبقلا كلت لثم قلخي مل يأ :اهلثم قلخي م
 (يواصلا ريسفت) .داع نب دادش اهانب

 ةلصلا عم لوصوملاو ؛مهدلب مسا وهو ءمرإ لهأ دارملا :ليقو ,مهضرعو مهلوطو :مّوقو مهشطب يف
 دنعف «ريسافتلا يف ةروكذملا ةروهشملا داع نب دادش ربح ةياكح امأو «مهتينبأ لثم قلخي مل يأ ءاهتفص

 ريسفت فو يراخبلا حرش يف اذك ؛هل رابتعا الو ليئارسإ نب تاعرتخم نم هنأ نيخرؤملاو فلسلا نم نيققحما
 (نيلامكلا ريسفت) ."نايبلا عماج"

 اهلك «ةنيدم ةئام عبسو افلأ اونب مهنأ يورو «دومث ماعرلاو روحصلاو لابحلا تحن نم لوأ :ليق :اتويب اهوذختاو

 برقب عضوم وه :خ! ىرقلا يداو (لمجلا ريسفت) .ةراجحلا نم اهلك ةنيدم فالآ ةئامعبس :ليقو ؛ةراجحلا نم

 جرفنم لكو ءاضاوحأو ارودو اتويب لابحلا كلت يف نوبقني اوناكو «لابج نيب داولا :ليقو ءماشلا ةهج نم ةنيدملا
 (يبطرقلا ريسفت) .داو وهف اذفنمو ؛ليبسلل اكلسم نوكي لالتو لابج نيب
 قارحإو برض نم ديري ام هبذعي مث ء«ضرألا ىلع احوطسم امي هدشيو بذعملل اهقدي يأ :داتوأ ةعبرأ دتي ناك
 امك لامعألا نم ءيش هتوفي ال نأ نعي ,نععملا لصاحل نايب :خ! دابعلا لامعأ دصري (لمجلا ريسفت) .امهريغو

 هدصر نم لاعفم ؛'"سوماقلا" يف اذك .ودعلا هيف دصري ناكملاو قيرطلا :داصرملاو ؛«داصرملاب نم توفي ال

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيديرحت ءابلاف ,ناعطملاك ةغلابم داصرملا نوكي نأ زوجيو ءهتقو نم تاقيملاك

 عنمت الو «ريحأتلا ةين ف فرظلا نأل ؛ربخلاب بوصنم "اذإ'" وهو فرظلاو ؛"لوقيف" هربح ءأدتبم :2إ ناسنإلا امأف

 ًأدتبملا نيب طسوتملا فرظلاو «ءطرشلا ئععم نم "امأ" يف امل ةيناثلا ءافلا لوخدو ءحيحصلا وه اذهو ءكلذ نم ءافلا

 "ناسنإلا امأف" نم ىلوألا ءافلا امأو ؛ءالتبالا تقو ئيمركأ يبر :لاقف ناسنإلا امأف :لاق هنأك ريخأتلا ةين ف ربخلاو

 امأف «ةرخآلا يف هعفنت يلا ةعاطلا الإ ناسنإلا نم ديري ال هللا نإ :ليق هنأكف "داصرملابل كبر نإ" :هلوقب ةلصتم يهف

 (لمجلا ريسفت) .ديكأتلا عم لمحملا ليصفتل ال «ديكأتلا درحب انه "امأ"و «ةلحاعلا ايندلا الإ ديري الف ناسنإلا



 يقل ذ

 ٍنمرك ' نور لوقَيف ءُهَمَعَتَو هريغو لاملاب ءُهَمَركَأَف ُهّبَر هربتحا ُهدَلَتَبَأ اَم اَذِإ

 ءعدر 8 2 نسم 3 ٌلَوُقَيَف .هقزر ِهيَلَع قيض َرَدقف هبر ُهلَلَبَبا اَم اذإ و

 ةكم رافكو «ةيصعملاو ةعاطلاب امه امنإو «رقفلاب ةناهإلاو «ئيغلاب ماركإلا سيل يأ

 هنوطعي ال وأ «مهانغ عم هيلإ نونسحي ال م2: َميِتْملآ نوُمركُت ال لَب كلذل نوهبتي ال
 ماعطإ يأ ٍماَعَط ْىَلَع مهريغ الو مهسفنأ را .ثاريملا نم هقح

 هّمْلل ءاديدش يأ :2) اّمَل ٌدلكأ ثاربملا تال َوُلُكَأَتَو /2: ٍنيكَتِمل
 لاملا تتروثخحتت .مهلام عم وأ هنم مهبيصن عم ثاريملا نم نايبصلاو ءانسلا هيبته

 2/53ظ013131131511515ت0510 0 1 ]1 ]| ]| ةءارق يفو اوتو لقب ا ريقك يأ 5 5 اً

 ةناهإلاو ةعاطلاب ماركإلا نوكل يأ "كلذل" :هلوقو "ميتيلا نومركي ال لب" :هلوق ىلع لوخد :خإ ةكم رافكو

 ول :هلهجب لوقي ارو هللا دنع هتليضفو هتماركل هللا هاطعأ امنإ هنأ نظي نينمؤملا نم ريثكو ءيصاعملاو رفكلاب
 عضوملا اذه يف :ءارفلا لاقو .هللا دنع هناوط كلذ نأ نظي هيلع رتق اذإ اذكو «يل هللا هاطعأ ام اذه قحتسا مل

 ةلضنلا قتلا نيل :ءزققلاوب ىلا ىلع حبو رعاألا فمه نكلو ءادكح .نوككي نأ دبعلل يغب نكي ل نعم ًاذلكا
 (لمجلا ريسفت) .يئاضقو يريدقت نم رقفلا امنإو ؛هناوش رقفلا الو

 (نيلامكلا ريسفت) .مزاللا ةلزنم موزلملا ليزنت نم نوكي نأ زوجيو «ميمعتلا دصقب فوذحم لوعفملا نأ ىلإ ريشي :مهسفنأ
 وهو تاريملا هته ةارملاو ."بيظلا" يف اذك' «ةثارولا نم هنأل ؛واولا نم لدب ثارتلا ق.ءاتلا :ثارعلا نولكأتو

 (نايبلا حور) .تيملا نم لقتنملا لاملا

 مُهِإَف ؛ثاريملا نم نايبصلاو ءاسنلا بيصن مهعمجل يأ ءمهملل عمجلا مللا نإف .ئععملا لصاحل نايب :اديدش يأ

 نيملاع-مارحعو لالح نم كروملا :هعمج ام نولكأي وأ :ههئابصنأ نولكأيو. «نايبصلاو عاستلا نوثروي ال اوناك

 مكح نأب بيجأ ؟عرشلا نم الإ ةمرحلاو لحلا ملعي الو «ةيندم ثيراوملا ةيآو ؛ةيكم ةروسلا نإ :تلق نإ .كلذب
 (ريسي رييغتب يواصلا ريسفت) .مقداع قيرطب مهدنع تباث وهف «ليعامسإ ةعيرش اياقب نم مهل امولعم ناك ثرإلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ءىش لك نم ريتكلا معلا :"سوماقلا" يف :اريفك يأ
 ةعبسلا ةءارق هذهو ؛"نوبحي"و "نولكأي"و "نوضاحب"و "نومركي" يأ ةعبرألا لاعفألا يف ةيناقوفلاب :ةءارق ىفو

 (نيلامكلا ريسفت) .ريسفتلا نتم يف ررقملا وهو «ةيناتحتلاب أرق هنإف ؛رمع يبأ ريغ



 رجفلا ةروس كلو ٠ نوثالثلا ءزجلا

 كف لي مه هد وا 2 باق ا ع ؛ د م ف
 كد كد تضوألا تكد اذإ كلذ نع مهل عدر الك .ةعبرألا لاعفألا يف ةيناقوفلاب

 ةظئالملا يأ كلصلاو هرمأ أ قلك َءاَجَو .مدعنيو اهيلع ءانب لك مدهني ىح تلزلز
 سنجلل ماللا

 مي ديموي َءَىَأَحَو .ةريثك ف وفص يود وأ نيفطصم يأ «لاح مج مك 1 008

 ٍديموي ظيغتو ريفز اهل ءكلم فلأ نيعبس يديأب مامز لك ,مامز فلأ نيعبسب داقت
 22 كىّركذلا ُهَل أَو هيف طرف ام رفاكلا يأ ُنَسْنإلا ٌركَرَتَي :اهاوحو "اذإ" نم لدب 5 0 . . : 2 دين نم نايم زو 6-8 و ا.د تت نفك مسا

 - وه <

 ةتاطناع هنااا ا هاطقتااهل هلال هفته اهانه هاوجو 00 .كلذ هرك ذت هعفني ال يأ ,يفنلا يعم. ماهفتسا
 مالللا نه ذ وحأم يفنلا ى

 ةلالدلل ؛راركتلا لب اديكأت سيل اكد :اكد (حارصلا) .لمرلاو ضرألا ءاوتسا قدلا :كدلا :ضرألا تكد اذإ

 «لابحلا لوزت يح كد دعب اكد انه لاقي اذكو «باب دعب اباب يأ اباب اباب هتيتأ :كلوقك :باعيتسالا ىلع

 فو (ريبكلا ريسفتلا) .ةازاحملاو ةبساحماب كبر رمأ ءاج يأ :كبر ءاجو (يواصلا ريسفت) .ضرألا يوتستو

 ومع ؛فاضملا فذح ىلع ؛هءاضقو هرمأ ءاجو :"دوعسلا ىبأ"

 نإف ؛هناطلسو هرهق راثآ نيبتو هرادتقا تايآ روهظو ليثمت وه :يرشخمزلا لاقو «نسسحلا نع يور اذك :هرمأ يأ

 ىلع اقينن فيسات وزفات نوط يلقب 8 ا يقال نم هروضحب رهظ هسفنب رضحأ اذإ كولملا نم ادحاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلقنو ةكرح ريغ نم هسدقب قيلت ةئيحم ءاج هنأ فلسلا ةقيرطو «نيرخأتملا ةقيرط

 ماقم مئاق 'منهجب'و "ءيج'ب بوصنم "ذئموي" :ذئموي .ردقم فاضملا وأ لعافلا مسا نيعمب ردصملاف :نيفطصم

 نإ قو ءاهتقيقح ىلع اهئيحم نأ ىلع ةلالد هيفو ؛دوعسم نبا نع ملسم هاور :مامز فلأ نيعبسب داقت .لعافلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."ميحجلا تزربو' :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ءافاكم ىلع اتافص عم اهراهظإ نع ةرابع ءيجمنا

 ريغت منهجي ذئموي ءيحو لزن امل :يردخلا ديعس وبأ لاق ؛«شرعلا راسي نع فقي ىح اهورجي يأ :خإ مامز لك
 هرألا سفن اذإ داك" ليكرمح قارقأ 5لاق مث ةياهضأا ىلع فعلا قس ةنؤحوب قف فيغو 96 هلا لوسو قول

 نوعبس ةاقق“اق تؤ" :لاقاواق ءامج تيك علا لوسواي :تلق :يلع لاق ؛منهجب ذئموي ءيحجو ةيآلا "اكد اكد

 منهج يل ضرعت مث ؛عمجلا لهأ تقرحأل تكرت ول ؛ةدرش درشتف ءكلم فلأ نوعبس مامز لكب دوقي «مامز فلأ

 هنإؤ 12805 دسم الإ ىسفنا يسفت لاق الإ دحأ ىقيي الف «ىلع لمحل مرد دق هللا نإ هدم اي كلو: ىل ام :لوقفف

 (يواضلا ريسفت) ."يمأ نمأ بر ايا لوقي
 (يواصلا ريسفت) .نابضغلا ردص نايلغك نايلغ يأ "ظيغتو" :هلوق ءديدش توص يأ :ريفز اه



 رجفلا ةروس "م نوثالغلا ءزجلا

 وأ «ةرخآلا 2 ةببطلا ه9 نابل ناميإلاو رخل ب يشي هيسنكلل دن ر هرك ذت عم

 تقولل ماللا

 يأ مر دس هللا عا شياو لاذلا رسكب ُبْذَعُي ١ ٍابَمْوَيفا ٠ .ايندلا يف يكايح تقو
 ', ١ ه2 2 2... تح قنا 3 ْ

 لاذلا حتفب هءارف يف و < درعا :هَقاْثَو ءاثلا رسكب ٌقثوي ال اذك و .ةريغ ىلإ هلكي هل
 يئاسكلل رثكألا ةءارق يف ةكفالملا ريغ

 قد الو عةبيذعت لثم ليحأ بدعي ا :نيعملاو ءرفاكلل "هقاثو" 1 "”ةبادخعا ريمضف ىاثلاو

 ِكَبَر نإ َىعِحَرا .ةنمؤملا يهو ةنمالا مجد 2 ةَئيَمِظُمْل ٌسفنلا اجي ايت اتي .هقاثيإ لثم

 .رفاكلل هللا دييقت لثم دحأ ديقي الو يأ :دحأ هقاثو قثوي الو .فوذحم "تمدق" لوعفمو «ليلعتلل ماللا :َيايحح

 .لبحلاو ديدحلا نم هب دشي ام وهو «قاثولاب دش وهو «قاثيإلا :قاثولا :"حارصلا" يفو
 دشأ هباذع نوكي نأ ىضتقي الف «نينموملا ةاصعك سنجلا اذه نم يأ ؛دحأ هبيذعت لثم بذعي ال يأ :بذعي ال

 سفنلا نوكسو ؛جاعزنالا دعب نوكسلا نانئمطالا :ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي (نيلامكلا ريسفت) .سيلبإ باذع نم

 ترونت يلا يه ةنئمطملا سفنلا :"تافيرعتلا" يفو ,دوهشلاو ةفرعملاو نيقيلا يف تاياغلا ةياغ ىلإ لوصولاب وه امن
 (نايبلا حور) .ةديمحلا قالخألاب تلحتو «ةميمذلا اهتافص نم تلخت يح بلقلا رونب

 لكتاو هرمأ هيلإ ملسف «هللاب هسفن تنأمطا نم لاح ركذ ايندلا هتمه تناك نم لاح ركذ امل :سفنلا اهتيأ اي

 وأ هللا وه لئاقلاو «ثعبلا وأ توملا دنع اهل لاقي هللا كلب نئمطملا وأ باذعلا نم يأ :ةنمآلا .هيلع

 (نيلاسكلا ريسفتإ .ةكئالملا

 هللا لسرأ نمؤملا دبعلا يوت اذإ :رمع نب هللا دبع لاق "لإ سفنلا اهتيأ اي" :هلوق نم ركذ ام يأ :كلذ اهل لاقي
 كبرو «ناحيرو حور ىلإ يحرخا ؛ةنئمظملا سفنلا اهتيأ يحرحا :لوقيف «ةنحلا نم ةفحتب هيلإ لسرأو ؛نيكلم هل
 نم ءاح دق :نولوقي :ءامسلا .ءاجرأ ىلع ةكئالملاو :ةفنأ يف دخأ هدجو كسم حير بيطأك جرختف «ضار

 لح نمحرلا ىلإ ىتؤي مث ءاهيلع ىلص الإ كلمت الو ءاهل حتق الإ بابب رمت الف ؛ةبيط ةيمستو ةبيط حور ضرألا
 هربق هيلع عسويف رمؤي مث «نينمؤملا سفنأ عم اهلعجاف سفنلا هذي بهذا :ليئاكيمل لاقي مث هل دجستف «هلالح

 ارون هل لعج نكي مل نإو «هرون هافك نآرقلا نم ءيش هعم ناك نإف ؛هلوط اعارذ نوعبسو هضرع ءاعارذ نيعبس

 هل هللا لسرأ رفاكلا يفوت اذإو ؛هيلإ هلهأ بحأ الإ هظقوي الف ماني سورعلا لثم هلثم نوكيو ؛ءسمشلا لثم 4 َق

 ةثيبخلا سفنلا اهتيأ :لاقيف ءنشح لك نم نشأ «نتن لك نم نتنأ ءاسك نم ةعطق اهعم لسرأو نيكلم
 (لمجلا ةيشاح) .نابضغ كيلع كبرو ؛ميلأ باذعو منهج ىلإ يجرعخا



 دلبلا ةروس ظ وه نوثالغلا ءزجا

 هللا دنع مز ةّيِضرم باوثلاب ٌةَيِنْضاَر هتدارإو هرفأ ىلإ ىغحرا يأ :توملا ذنع

 ف ىلَحْدَأَف :ةمايقلا يف امل لاقيو «نالاح امهو «نيفصولا نيب ةعماج يأ 6«كلمعب

 .مهعم (2) ىّبَتَج ىِلحْدَآَو .نيح اصلا (2) ىِدَبِع ةلمج
 ةيآ نورشع ةيكم دلبلا ةروس

 ا . 2 | 1 سس # ََض سا در 2 هه 52
 نأب 6 ِدلبلا اذتيب لالح لح دمحم اي َتنأَو .ةكم يذ ِدْلَبْلا اَذَه مسقأ ةدئاز ال

 لاقو ؛كتوم دنع كل اهوقيس كلملا نإ" :لاقف دو هللا لوسر كلذ نع لأس ركب ابأ نأ يور امك :حلإ اه لاقي -

 راوج ىلإ وأ هتدارإ يأ :هرمأ ىلإ (ر) .اهنع هللا يضرو هللا نع تيضرو هللا ىلإ تنأمطا اهضبق هللا دارأ اذإ :نسحلا

 هللا رمأيف هيف تنك يذلا كدسج يأ كبحاص ىلإ سفن اي ىعجرا :ةانعم دوعسم نباو سابع نبا نعو «هباوثو هللا
 (نيلامكلا ريسفت) .ريرج نبا هراتخاو ؛يبلكلاو كاحضلاو ةمركع لوق وهو .داسحألا ىلإ عجرت نأ حاورألا

 فو .يواضيبلا هل راشأ امك ءحورلا ئيعمب نوكت نأ زوجيو .تاذلا نعم. سفنلا نأب ريشي :خلإ يلخداف

 ةمركعو سابع نبا أرقو ؛يدابع ةرمز يف ىعملا نوكي نأ زوجيو .يدابع دسج يف نوكي نأ زوجي :"نيمسلا'
 رامغ يف تلحد :وحن «يقيقحب سيل فرظلا نأل ؛"يف"ب لوألا لعفلا ىدعتو «سنجلا دارملاو ءيدبع يف :ةعامجو

 دارملا نأ وهو «نيهجولا دحأ ىلع ىتأتي امنإ اذهو «ليق اذك ةققحتم ةيفرظلا نأل ؛هسفنب ىاثلا ىدعتو «سانلا

 اهوخدب ةرومأم اهنأو حورلا سفنلاب دارملا ناك اذإ امأو «هدابع ةرمز ف لوحدلاب رمأ هنأو نينمؤملا ضعب سفنلاب

 (لمجلا ةيشاح) .ةققحتم اضيأ هيف ةيفرظلاف ءداسحألا يف

 ةلبق اهيف لعجو «سانلل ةباثمو انمآ امرح هللا اهلعج «ءيش لك تارمث هيلإ ىجي .تامحرلا طبهم اهنأل يأ :ةكم

 تعمجتسا املف «لئاضفلا نم كلذ ريغو ءاهئازإب رومعملا تيبلا لعجو ؛ديصلا هيف مرحو ءاهرسأب ايندلا لهأ

 (يواصلا ريسفت) .امب ىلاعت هللا مسقأ لئاضفلاو ايازملا كلت

 ٍفو (بيطخلا ريسفت) .هيلع دحأل ةردق ال هنأ يعدي نمم ديرت نم لتق نم كريغل لحي مل ام كل لالح يأ :لالح
 ءاه لزان ؛ةكم يف لاح دمحم اي كنأ لاحلاو يأ ؛لوزنلا وهو «لولحلا نم لاحلا نيعمب :لحلاو :"نايبلا حور"

 ويلا" فها انقر



 فطع امو هب مسقملا نيب ضارتعا ةلمجلاف .حتفلا هوي دع ولا اذه هل هللا زحمأ دقو

 تاضلا يقض وزتع < 0 كا ا" ل 0 2 ا م نا ع ِ كي

 دلبلا ةروس ظ 55 نوثالثلا ءرجلا

 كيبسلا .ةرحلا دتادحو ايتدلا بكاسم دباكي شو بسقن هلا نب ىف نسا يأ

 ةليقثلا نم ةففخم نأ هتّوقب ,ةدلك نب ّدشألا وبأ وهو ,ءشيرق يق ,ناسنإلا نظيأ

 تكلهأ ٌُلوَقَي .هيلع رداق هللاو 2 ٌُدَحَأ ِهْيَلَع َرِدَقَي نل هنأ يأ «فوذحم اهفماو

 ,هري حل هنأ يأ نأ كيسحأ .ضعب ىلع هضعب ردك 2 8 "لَ دمحم ةوادع ىلع

 595 1 ا
 #8 ّ# ا هه نا نا #ا#ا 0# ه ا ضاش ها نه ها نه 6# © #ا 8# ا اس هه 6# هه اه ذه ّنلااش ذه هش هك هل ه# ه8 ها هش نه ها ا هقفنا اميف 27“ لضحعا|

 (نيلامكلا ريسفت) .مهريغو ةبابص نب سيقمو لطح نب هللا دبع لتقب رمأو لتقو لتاق يح يأ :دعولا اذه

 ريسفت) .كلتقو كجارخإ نولحتسيو ءاديص امي اولتقي نأ نومرحي دلبلا اذه لح تنأو :ديز نب ليبحرش لاقو

 جارختساو ريبدتلاو قطنلاو نايبلا نم مهيف امل .هقلخ بجعأ مهأل ؛مه هللا مسقأ :دلو امو دلاوو (نيلامكلا

 هيلع ىشم اهو يامسألا عيمج هميلعت ٠ مدآل دوحسلاب ةكئاللملا رهأ اميس ال ؛ءاحلصلاو ءايبنألا مهيفو ,مولعلا

 نم نيحلاصلا ه مداب وس وه :ليقو ؛خاطلاو حاصلل موَمَعْلا هنم دامتسي هتيرد ل اننا دارملا نأ نم رسفملا

 اذا (يواضلا ريسفت) .هدالوأ نم اوسيل مهفأكف نوحلاطلا امأو «هتيرذ

 :نيكلا' نيك عش ليعامسإ دلولا نمو 3ع ميهاربإ دلاولا نم دارملا نورخألا لاقو :يوغبلا لاق 8 مدا يا

 ."حارصلا" يف اذك هتدش تيساق يأ رمألا تدباكو "دبك يف ناسنإلا انقلخ دقل" :ىلاعت هلوق هنمو .ءانعلا

 .هقيضمو محرلا ةملظ اهؤدبم ءايندلا بئاصم يساقي يأ دباكي ؛هدبك تعجو اذإ ادبك لجرلا دبك نم :بصن

 حتفب- ةدلك نب دشألا وبأ وه سنجلا ضعب ىلإ ريمضلاف يأ :ناسنإلا نظيأ (نيلامكلا ريسفت) .توملا اهاهتنمو

 قزمتف همدق تحن نم نعزنيل ةرشع هبذاجيو رقبلا دلج ىلع فقي ناك هنأ هتوق نم ناكف ءيحمجلا -فاكلا

 (نيلامكلا ريسفت) .نمؤي ملو ارارم تع هعرصف ةتلع يبلا هعراص يذلا وهو «هنع حزحزتي ملو دلجلا
 اعبت خسنلا نم ريثك يف دارفإلاب وهو ؛ةلمهملا لادلا ديدشت ةمجعملا نيشلا مضو ةزمهلا حتفب :دشألا وبأ وهو

 ديسأ همساو ءاههجو رظنيلو ؛نيرسفملا ضعبل اعبت ؛ةينثتلا ةغيصي نيدشألا :خسنلا ضعب يفو ؛نيرسفملا نم ريثكل
 ةرشع هبذجيو يظاكع مدأ همدق تحت طسيي ناك هنإف "بسخحي"ب قلعتم :هتوقب (يواصلا ريسفت) .ةدلك نب

 لل 3 (يواضيبلا ريسفت) .هامدق لازي الو عطقتيف



 دلبلا ةروس م نوثالغلا ءزجلا

 .ءيسلا هلعف ىلع هيزاحبو هب رثكتي امم سيل هنأو .هردقب ملاع هللاو ؟هردق ملعيف
 يرغش ي

 70 بَيَئَمَخَو اَنََسِلَو 129 ِنيَْيَع هُهَل انلعج يأ «ريرقت ماهفتسا لغم ْرَلَ

 :: ةَبَقَعلا محق الهف اَلَف .رشلاو ريخلا قيرط هل اني (2) نيد ُهْيَدَهَو
 هش ءاغأشل اميظعت اهمحتفي ىلا ( + ةيفملا امر قاملعأ .قلنتوا اَمَو ؟اهزواح

 عاقل اها فاشل ف .اهقتعي ْنَأَب قرلا نم 1 ِةَبَقَر ُكَف :هلوقب اههزاوحع :ببس نيبو .ضارتعا

 (نيلامكلا ريسفت) .لاق ام عيمج قفنأ نكي ملو ءاذكو اذك تقفنأ :هلوق يف ابذاك ناكو :خلإ هردق ملعيف

 .هردقي مل ام ىلع فوطعم "هيزاحجمو" :هلوقو هللا بضغي اميف هقفنأ هنأل ؛هترثكل رختفي يأ :هب رثكتي ام سيل

 نيأ نم هلأسي الو هري مل هللا نإ نظيأ عملا :ليقو «ةيصعملا يف قافنإلا وهو :ءيسلا هلعف ىلع (لمحلا ريسفت)
 امإو اركاش امإ ليثلا ُهاَنيَدَه نإ :ىلاعت هلوقك يأ :نيدجنلا هانيدهو (نيلامكلا ريسفت) .هقفنأو هبسك

 .رثكألا لوق وه :يوغبلا لاق (": ناسنإلا) ار وفك

 ىلإ ةرطفلا ةورذ نم طوبه هنإف ؛رشلا فالخب رهاظ ةيدجنلاو ةعفرلاب ريخلا ناكم فصو :رشلاو ريخلا يقبيرط

 يناثلاو حودمم لوألا كولسو .ءيدري رشلا قيرطو يجني ريخلا قيرط هل انيب :ئيعملاو ءبيلغت هيفف :ةوقشلا ضيضح
 رمأ يف لوخدلا :ماحتقالا :ةبقعلا محتقا الف (يواصلا ريسفت) .دوعسم نباو سابع نبا لوق اذهو ؛مومذم
 نيبملا نيب ضارتعا ةلمحلاو «تانسحلا كلت لامعأب معنلا كلت ركشي ملف يأ «لبحلا يف قيرطلا :ةبقعلاو ءديدش

 (نيلامكلا ريسفت) .اهباوثو اهتبوعص كردت مل كنأ :هانعم «لدبلاو هنم لدبملا نيب وأ «نايبلاو
 ىلع ةيقاب اهنأ :رخآلاو «نيلامتحا دحأ وهو ءضيضحتلل "اله" ئععمب "ال" نأ ىلإ كلذب راشأ :خلإ الهف الف
 تلعد اذإ انأ عم "ال" تدرفأ مل :تلق نإ .ةحلاصلا لامعألاب ةليلحلا معنلا كلت ىلع ركشي م يأ يفنلل اهلصأ

 (١:ةمايقلا) هي ىَلَص الو َقَّدَّص القإ» :ىلاعت هلوقك :رركت ضام ىلع

 (يواصلا ريسفت) .انيكسم معط الو «ةبقر كف الف :لاق هنأك .ئيعملا ف ةرركم اهنأب بيحأ
 لعف يف سفنلا ةدهاخم ىلع قلطأ مث ءاقزواجم اهماحتقاو «لبحلا ف بعصلا قيرطلا لصألا يف ىه :ةبقعلا

 "اهز واج" :رسفملا لوقف كلذ تملع اذإ ءاه سبلتلاو اهليصحتو اهلعف اهماحتقاب دارملاو .تامرحملا كرتو تاعاطلا

 وأ ءاحضاو ناكل اهلخدو اهي سبلت يأ :لاق ولف ءانه ادارم سيل لضألا رابتعاب نكل ؛ةبقعلا ماحتقال ريسفت

 اهماحتقاب دارملاو «تابقع عبس ةنحلاو دبعلا نيب نأ درو هنإف ؛ةنحلا ىلإ لصوت يلا قيرطلا ةبقعلاب دارملا :لاقي
 (يواصلا ريسفت) .ةزواجبا اما لعف يأ اهزواحج :رسفملا لوق ئيعمف ءايندلا يف تاعاطلا لعفب اهزواحم



 دلبلا ةروس 84 نوثالغلا ءزجلا

 اًئيكَسِم ْوَأ .ةبارق /2) ٍةَبَرَقَم اذ اَميِتَي .ةعاحم /2) ٍةَبَعَسَم ىذ مْوَي ىف ٌسَعَطِإ وأ

 ناعوفرم ناردصم نيلعفلا لدب ةءارق يفو «هرقفل ؛بارتلاب قوصل يأ 22: ٍةَبَرتَم اذ
 ةءارقلاو «"ماحتقا" ةبقعلا لبق ردقيف «ئاثلا نونمو «,"ةبقر"ل لوألا فاضم

 ناك :ىعملا ءيركذلا بيترتلل "مث"و ,"محتقا" ىلع فطع ناك ّيَث .هنايب ةروكذملا

 ةعاطلا ىلع ٍرْبَّصلأِب اضعب مهضعب ىصوأ ْاَوَضاَوَتَو ْأوُنماَء َنيِذّلا َنِم ماحتقالا تقو

 هذمب نوفوصوملا َكِيتلوُأ .قلخلا ىلع ةمحرلا 2: ٍةَمَحرَمْلاب ْأَوَصاَوَتَو ةيصعملا نعو
 هش هش شا نها هلا طا هلا هنا هش ها هه ه#ا ها هه ه8 © هه ها ها هه اه ها ها ها #ا ه#ا ها © ©#ا 6# # 0# لد ع زيميلا مك ةثمشلا لك ّيصأ تافصلا

 .يئاسكلاو ريثك نباو ورمع يبأ ةءارق وه امك «نيعضوملا يف يضاملا لعفلا ةنزب :مععطأ وأ

 :هلوقو «ماعطإو كف :امهو ناردصم نيلعفلا لدب [(نيلامكلا ريسفت) .ةزمحو مصاعو رماع نباو عفانل| :ةءارق ينو
 يفق «لونم يناثلا ردصم يأ "يناثلا نونيو" :هلوقو 2" ةبقرا ىلع فاضم لوألا ردصم يأ "ةبقرل لوألا فاضم'"

 ربخس نيعوفرم نيردصم "ماعطإ"و "كف" نوكيف يأ "ماحتقا ةبقعلا لبق ردقيف" :هلوقو ءزاجيإو ريحأتو متدقت ةرابعلا

 جيتحا امثِإو .خلإ ماعطإ وأ ةبقر كف وه ؟ةبقعلا ماحتقا ام كاردأ امو :ريدقتلاف ماعطإ وأ كف وه يأ ءفوذحم أدتبم

 حتفب- رسفملاو ءردصم -نيسلا رسكب- رسفملا نأ ىرت الأ ءرسفملاو رسفملا قباطتيل ؛فاضملا اذه ريدقت ىلإ

 .ةبقعلا وهو نيعلل ارسفم كف وهو ردصملا ناكل فاضملا ردقي مل ولف ءردصم ريغ ةبقعلا وه -نيسلا

 ؛«لامعألا نم هريغ ىلع قباسشلا وه ناعإلا نأل ؛ميقتسي ال هنإف ئافزلا بيترتلل ال يأ :يركذلا بيترتلل "مت"و

 نأل ؛تقولا يف ال «ةقدصلاو قتعلا نغ ةليضفلاو ةبترلا يف هدعابتو نامبإلا يخارتل "مث"ب ءاج :يرشخمزلا لاقو

 وه ناغعإلا نأل ؛ىامزلا بيترتلا ميقتسي مل امل :2! ىرك دلا بيترتلل "مث"و .هريغ ىلع مدقملا قباسلا وه نامبإلا

 نع ةليضفلاو ةبترلا ْق هدعابتو ناعإلا يخارتل ؛يرك ذلا بتيتارتلا ىلع هلمح انهه لامغألا نم هريغ ىلع قباسلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ىّترلا بيترتلاب مهضعب هربعو ؛ةقدصلاو قتعلا

 عربخ خل تتاححيف مهأ :هلوقو أدتبف "اورفك وكلا :هلوقو ع ربح "ةتميملا بتاحضأ" :هلوقو ًادتبم :خا كنل وأ

 ديعبلل هب راشي امن مهركذو «هتمارك ماقم يف ىلاعت هدنع نورضاح مهأب مه اعيركت ةراشإلا مساب نيئمؤملا ركذو

 (لمجلا ةيشاح) .هدنع روضحلا فرشو هتمارك
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 هه نا و مِهلَع 9# ا سفك ه أورفك نسدلاو مه ةَدَِصْؤُم رات َمِّيَلَع .لامشلا مو ٍةَمَعَْشَمْل أ جه اَِحَياَكب أ ذل
 اب كارسفي لقو

 .ةقبطم - هلدب واولابو ةزمهلاب -
 صفحو ةزمحو ورمع يبأل

 ان ةردابم سنن لكن تف أو ةروس

 راهلاَو .ا ورغ كدنع اعلاط اهعبت 5 اًهنلت اذإ رَمَقْلاَو .اهئوض ا ١> اًهكضضَو ٌسوشلاو

 . ةثالثلا يف "اذإ"و «هتملظب اهيطغي 25 اًهلَشْعَي اَذِإ لّيَلآَو .هعافتراب مو َهلَج اذإ

 لفهتئاتشيم 1 ثان ربخي

 ةيشاح) .هسنأ ةمارك و سدقلا ةرضح نع نوبئاغ مهأ ىل ا! ةراشإ ةبيغلا ريمضب مهركذ :ةمئشملا باحصأ مه

 ةمظعل اراهظإ ؛ءايشأ ةعبسب ىلاعتو هناحبس مسقأ :سمشلاو (حارصلا) .ةيطغتلا :قابطإلا :ةقبطم (ي واصلا

 (يواصلا ريسفت) .اهعفن مومعو ءايشألا كلت حلاصم ةرثك ىلإ ةراشإو :ةيهولألاب هدارفناو هتردق
 ؛كلذ قوف :رصقلاو مضلاب ىحضلاو ؛راهنلا عافترا ةوحضلا نأ لصاحلاو .اهعافترا تقو وهو يأ :اهاحضو
 وه :ليقو «ةثالث لاوقأ دحأ وه :اهئوض (يواصلا ريسفت) .فصتني داكو راهنلا دتما اذإ :دملاو حتفلاب :ءاحضلاو

 «تاومألاك مهنع سمشلا ةبيغ تقو ف ملاعلا نأ كلذب مسقلا ةمكحو .سمشلا رح وه :اهثلاثو ءهلك راهنلا

 «ةمايقلا لاوحأ هبشت ةلاحلا هذهو ءوحضلا تقو ةايحلا تلماكتو «ءايحأ تاومألا تراص حبصلا رثأ رهظ اذإف

 هعولط الت ئيعملا نوكي نأ لمتحيو :اهعبت (يواصلا ريسفت) .اهيف ةنحلا لهأ رارقتسا هبشي ىحضلا تقوو

 .هرون عمتجا يأ "قستا اذإ رمقلاو" :هلوق قباطيل ؛لوألا راتحخا فنصملا لعلو ءرهشلا لوأ نوكي كلذو ءاهعولط
 .زاحي راهنلا ىلإ ةيلجتلا دانسإ :اهالج .اردب هنوك نيح نوكي كلذو :اعلاط (لمجلا ريسفت)

 الثل ؛"مث" وأ ءافلا اهعضوم تناك امك «ليلخلا دنع فطعللو ءضعبلا دنع يأ «ةيفرظلا درحب :ةثالغلا يف "اذإ"و

 تناك ول اهنأب لوألا جتحاو .هعنم ىلع هيوبيسو ليلخلا صخ دقو «باوجلا ةدحو عم هب مسقملا ددعت مزاي

 ردقملا لعفلاب بوصنم "ىشغي اذإ"و ءمسقلا واوب رورخم "ليللاو" :هلوق نأل ؛نيلماغ ىلع فظعلا ناكل .نطعلل

 لو اذإو ءارح ليللا ىلع افوطعم راهتلا ناكل فطعلل "ىلجتاذإ راتلاو" يف واولا تلعج ولف «وسقأ وه يذل
 تلزنت مسقلا واو نأب بيحأو ءارمع ةرججلاو ءاديز رادلا يف نإ :كلوقك راصف ابصن "ىشغي اذإ" ىلع فوطعم

 ركبو ارمع ديز برض :وحن «نالمع هل دحاو لماعك راصو ءارجو ابصن ةلماعلا امفأك راصف «لعفلاو ءايلا ةلزنم
 1١٠-١7( :ريوكتلا) #سعسع اذإ ليللاو سنكلا راوحلا سنخلاب مسقأ الف#» :ىلاعت هلوقب اذه لكشتساو «ادلاخ

 - لعف سيل فرظلا ف لماعلا نأ قيقحتلا :ليقو ءرذعلا اذه هيف ىشمت الف «هيف روكذم مسقلا لعف نإف



 سمشلا ةروس 168 ء 00 1 ظ نوثالغلا ءزجلا

 َنَو ضرألاو 22 اَهبنَب اَمَو ٍءاَبَّسلآَو .مسقلا لعف اهيف لماعلاو ةيفرظلا درجم
 ةثالثلا يف "ام"و ةقلخلا يف 5 اَهنَّوَس اَمَو سوفن ىعمب سفتَو .اهطسب ,2) اًهلَخْط

 ءرشلاو ريخلا يقيرط اهل نّيب (2) اًهَّوقَتَو اَهَروُخ اَهَمَهَأَف .نم نيعمب وأ ةيردصم
 20 255359 هم ذل :مسقلا باوجو «يآلا سوؤرل ةياعر ىوقتلا رخأو

 1 - كو 2

 ؛ليللا همظعتو يأ :ردقملا فاضملل لومعم وه لب ءالابقتسا وأ ناك الاح دارم ريغ نامزلاب دييقتلا اذإ ؛مسقلا -
 هفرش ةنابإو ءيشلا كلذ مظع راهظإ يف راعتسم ىلاعت هللا ماسقإ نأل ؛ثحب هيفو .هل ماظعإ ءيشلاب مسقلا نإف
 نأ زوجيو ؛ةمظعلا ريدقت وغلي هل اماظعإ ماسقإلا ناك اذإ ءاضيأ دارملا ئعملا ءزج رابتعاب دييقتلا زوجيف ءهردقو

 (نيلامكلا ريسفت) .هنايشغ تقو ليللاو :ليق هنأك الدب تقولا قلطم ئعم يف "اذإ" نوكي

 ."لمحلا" نم ءردقملا يأ "مسقلا اهيف لماعلاو" :هلوقو «طرشلا نع ةدرحملا ةيفرظلا يأ :ةيفرظلا درجم
 الإو «لابقتسالل اهنأل ؛"اذإ" يف لمعي الف «لاحلا هنامزو ءاشنإ مسقلا لعف نأب لكشتسا :مسقلا لعف اهيف لماعلاو
 لبقتسملا يف مجنلا عولطب نآلا مسقي نأ زوجي هنأب بيحأ «لاخم وهو نامزلا يف لومعملاو لماعلا فالتحا مزل

 ؛سمشلا تعلط اذإ هللاب مسقأ :لوقت امك لبقتسملا ءيشلاب مسقي نأ زوجيو «لبقتسملا يف عولطلاو لاحلا يف مسقلاف
 (لمجلا ريسفت) .طرش ىلع اقلعم نكي مل اذإ لاحلل مسقلا لعف نوكي امنإو ءسمشلا عولط دنع متحتم مسقلاف
 نم هيف امو ءاهمهلأف :هلوقل هجولاب سيلو :هعبت نمو يرشخمزلا لاق ؛جاحزلاو ءارفلا هلاق :ةيردصم ةثالغلا يف "ام"و
 اذهو عجرم مدعل ؛رمضم ال رهاظ لعاف هل نوكي ال هنأو ءمسالا ىلع لعفلا فطع نم مزلي امل ئبعي ءمظنلا داسف

 هنأكف ءاهتلص عم اهيلع ال "ام" ةلص ىلع ذئئيح فطعلا نأب بيحأو ؛ليق امك هدحو "مهلأ" يف ال ءاهلك لاعفألا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .انهه ةققحتم يهو «قايسلا ةلالد رامضإلا ةحصل يفكيو ءاهماهلإف اهتيوستو :ليق

 ةيوستلا نإ 5 دقو ؛غولبلا دعب ماهلإلاو ,حورلا خفن لبق ةيوستلا نأ دري الف فرع بيقعتلا :اهروجف اهمهأف
 ريغ وهو ؛لخنا اذه يف نيدحجنلا يف اهامعتسا ةيفيك نايب نع ةرابع ماهلإلاو ,ةركفملا اهنم ىوقلاو ءءاضعألا ليدعت

 ةيطع ةياور فو «سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع نع يور اذك :خلإ اهل نيب (نيلامكلا ريسفت) .هنع قرافم
 (نيلامكلا ريسفت) .حيبق رخآلاو ءنسح امهدحأ نأ اهمهفأ يأ ,ةيصعملاو ةعاطلا اهملع :هنع

 نع اضوع مالكلا لوط راص :جاجزلا لاق «مالكلا لوطل ؛ماللا هنم فذح «حلفأ دقل :ريدقتلاو :مسقلا باوجو
 زرابلاو "نم" ىلإ دوعي ريمض "اهاكز" لعاف نأ ديري ءبونذلا نم اهرهط :خلإ حلفأ دق (نيلامكلا ريسفت) .ماللا
 ىلإ زرابلاو "هللا" ىلإ دوعي اريمض لعجي دقو ؛نسحلا نع يور اذك «هب همايقل ؟هيلإ ريهطتلا دانسإو «سفنلا ىلا

 اذإ ت5 هنأ :هريغو يناربطلا يف امك حجرألا وهو ةمركع نع يورو «سفنلا نيعم يف نم نأل ؛ثينأتلاو «"نم"
 تنأ ءاهاكز نم ريخ تنأ اهكزو ءاهاوقت يسفن تآ مهللا :لاق مث فقو «اهاوقتو اهروجف اهمهأف# :أرق

 (نيلامكلا زيسفت) :ءاعدلا اذنك وعدي ناك 226 هنأ :"ملسم" فو «اهالومو *
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 ريضغ تداق- قو .بوقالا نيم اهرهلس هك + ايدك م مالكلا لوطل اللا هيم تفلح

 .افيفخت 9 ةيناشلا نيسل تلدبأ هيتس هلصأ .ةيصعملا اهافخأ اهلل ىت

 اهورذ يأ هّللأ ةق ةاَن حلاص هّللأ لوسَر ل لاقف 8 ةقانلا رقع ىلإ "رادق" هممساو

 هللا نع كلذ هلوق يف ُهوُبَّذَكَف .موي مهلو موي اهل ناكو اهموي يف اهبرشو م اَهّيَقُسَو
 .ابرش د مفلس اديني هوفلاخ نإ مهي باذعلا قررت يلع يقرأل ىلاعت

 يأ 0 ةمدمدلا يأ 2 اًهنّوَسف ينشب باذعلا رض َرِهيَلَع قبطأ َهَّدمَدَف

 .اهتعبت هج ويفخ ل و9 فاض ءافلاو واولاب لَو أ هنم تلفي ملف اب مهمع

 ا رثك دلل

 ةيآ نورشعو ىدحإ ةيكم ليللاو ةروس
 هيحرلا نمعرلا هللا مسب

 ءيشلا ءافخإ وهو :سيسدتلا نم ذوحخأم :خلإ اهسسد هلصأ .اهيلع قلخ يلا اًقرطفو اهدادعتسا افحأ :اهافخأ
 مل هنأ اهلبق امل اهتبسانم :دومث تبذك (لمجلا ريسفت) .ةيصعملاو رفكلاب اهتناكم ىفحأو اهدمحأ ئعملاو ,ءيشلا يف
 ,التلع حلاص وهو ءعيطملا ةصقلا كلت يف ركذ ,يصاعلا ةبيخو عيطملا حالف ىلع ةروكذملا ماسقألا كلتب مسقأ

 ءبذكلل افرظ نوكت نأ :امهدحأ ,ناهجو اهيف زوجي "ذإ" :ثعبنا ذإ (يواصلا ريسفت) .هموق وهو يصاعلاو
 هبيذكت ىلع اورمتسا يأ :ةوبذكف (لمجلا ريسفت) ."ثعبنا" لعاف "اهاقشأ"و ,ىوغطلل افرظ نوكت نأ :يناثلاو
 (لمجا ريسفت) .ةحيصلا وهو هب مهرذنأ يذلا باذعلا ببسب ةقانلا رقعو حلاص بيذكت نع اوعنتمي مل يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .قوقحلا نم لحجرلا عبتي ام :ءابلا رسكو ءاتلا حتفب «ةعبتلا هلعفي ام ةبقاع كولملا فاخي امك يأ :اهتعبت

 قدصلاو ناميإلا يف ةياغلا غلب قيدصلاف ءفلخ نب ةيمأ فو هذ قيدصلا ركب يبأ ف تلزن ةروسلا هذه :ةيكم
 ةيشاح) .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو ءلعحبلاو بذكلاو رفكلا يف ةياغلا غلب ةيمأو ؛مركلاو

 وه يذلا مونلا مهاشغيو ؛كرحتلا نع هيف قلخلا نكست ءاميظع اليلج هنوكل ؛ىلاعت هب مسقأ :ليللاو (يواصلا
 نم راهنلا وأ هياهاشغي اذإ ليللاو# :هلوق نم سمشلا امإ يشغملا :ىشغي اذإ (يواصلا ةيشاح) .مفادبأل ةحار
 (كرادملا ريسفت) .#بقو اذإإ :هلوق نم همالظب هيراوي ءيش لك وأ ©راهنلا ليللا ىشغيول :هلوق



 ليللا ةروس 25 قالا 0 نوثالثلا ءرجلا

 ف "اذإ"و ءرهظو فشكت 2: جت اَذِإ راتّلآَو .ضرألاو ءامسلا نيب ام لك

 َقلَخ ةيردصم وأ "نم" ىنعمب اَمَو .مسقلا لعف اهيف لماعلاو «ةيفرظلا درحب نيعضوملا

 ركذ اندنع لكشملا ينيخلاو ؛ىثنأ لكو ركذ لك وأ ءءاوحو مدآ مهو ١ َمَييُدلاَو ذل
  قارغتسالل ماللا

 َّنِإ .ىننأ الو اركذ "3 ال شلح نم هميلكتي ثدحيف ءىلاعت هللا دتع ىفأ وأ

 م .ةيصعملاب رانلل لماعو ةعاطلاب ةنجلل لماعف : فلو 2 يشل وكلمع ِه 3

 يف "هللا الإ هلإ ال'ب يأ 2 َيَسْحلاِب َقَّدَصَو .هللا :2) نتَتآَو هللا قح لا

 د تا 1 23 2 ده 2 هوو سل هه ا لل دق .نيعيظوملا

 لوعفم نأ ىلإ هب راشأ [(نيلامكلا ريسفت) .ميمعتلا ةدافإل ؛لوعفملا فذحف] :ضرألاو ءامسلا نيب ام لك

 لوصوم مسا يهف يأ :"نم" ىنعمب ."لمحلا" نم رصتخم ءضرألاو ءامسلا نيب ام لك :هريدقت «فوذحم "ىشغي"
 (نزاخلا ريسفت) .ىثنألاو ركذلا قلخ ىلع رداقلاو يأ «هسفنب مسقأ  لاعت نوكي اذه ىلعف ."نم" نعم

 وأ ةروكذلاب اب مولعم لكشم ريغ هللا دتغ وهف اندنع هرمأ ل [ حشا كف # ىكلاو يأ :خل ! اندنع لكشملا ىثنخلاو

 ةقيقحلا يف هنأل ؛اثناح ناك الكشم ىثنخ يقل دقو ىثنأو اركذ هموي قلي مل هنأ قالطلاب فلح ولف «ةثونألا

 قلخي مل ىلاعت هللا نأل يأ :خلإ هميلكتب ثدحيف ."فاشكلا" يف امك ءاندنع الكشم ناك نإو «ىثنأ وأ ركذ امإ

 قادسفا ل اضفلا يبأل افالخ انيلإ ةبسنلاب لكشم وه امنإ ىثنخلاو :ىتنأ الو اركذ سيل نم حاورألا يوذ نم

 « روك ذلا ِءاَمَي رفعلا بهيو اناَنإ امي نمل بهي :هلوق هعفديو ءثلاث عون هنأ اهجو ةاكعح 'انييف

 (لمجللا ةيشاح) .يونسألا هلاق ءفقللذ وحنو (43 :ىروشلا)

 تيتش عمج وهو .ئشل هدابع لامعأ نأ ىلع ىلاعتو هناحبس مسقأف ءمسقلا باوح :2! ىتشل مكيعس نإ

 لإ :ليق ا ؛قارتفالا وه تاتشلاو ءهضعبو هضعب نيب ام دعابتل ؛ىش فلتخملل ليق امنإو .ىضرمهو ضيرمك

 (لمجلا ةيشاح) .نانحجلا بجوي ىده هضعبو نارينلا بجوي لالض هضعب نأل ؛ضعب نم هضعب دعابتملا مكلمع

 سيل :سيفنتلا| :خلإ هرسينسف .ةوبنلابو ديحوتلاب قدص نعي "هللا لوسر دمحم" عم يأ :خلإ "هلإ الب يأ

 ريسيتلا نم [(يواصلا ةيشاح) .هقيقرتو مالكلا نيسحتل ؛نيسلاب نايتإلا امنإو «لاحلا يف لصاح ريسيتلا نأل ءادارم
 نوكي ريخلا ىلإ لاصيإلاو ةيادهلاب رسف ولو «ةلكاشم الف اذه ىلعو ءرمألل دادعإلاو ةئيهتلا همزليو ءليهستلا عم

 (نيلامكلا ريسفت) :ةلكاتشملا نم ىرسعلل ريسيتلا



 ليللا ةروس "4 نوثالغلا ءزجلا

 هئيمم ةقق تدسف وسحاب 3 .هباوت نع 0 2 اًوْعَتْسآَو هلل قحح ل ْنَم أَو

 ها
 55 ن1 ماو

 اَيلَع َن .رانلا قف ( 9 درت اذإ رَهْلاَم ُهَنَع ىنْعُي ةيفان امَو .رانلل اي ئّرسعلل

 ؛لوألا كاولسب انرمأ لقتل ؛لالضلا قيرط نم ىدهلا قيرط نييبتل 20 ىَدُهل
 نم امهبلط نمف ءايندلا يأ مه وألا ةَرْجَدَلَل انَل ّنِإَو .يناثلا باكترا نع انيمنو
 ىدحإ فدحب 2 ائطلت يَ ةكم لهأ اي مكتفوحخ ذاق ..اطخأ فقف. انريغ

 لإ اهلعدي آَهدَلَصَي ال .دقوتت يأ ءاقوبتب "ىظلتت" :ئرقو «لصألا نم نيعاتلا
 رصحلا اذهو «نامبإلا نعمت) ْىلَوَتَو يبلا بدك ىذأأ .يقشلا ئعمب () ىقشألآ
 تاع هو قه 288 يصمم 3242 4ءآَشُي نمل كلذ نوُداَم ٌرِفَعَي و قالوا ؛لوؤم

 تام اذإ :دهاجم لاقو ءطوقسلا يدرتلاو اهيف طقس يأ :ىدرت اذإ .يراكنإ ماهفتسالا نوكي نأ زوجيو :ةيفان امو

 :ريدقتلاو «ءافتكا ةيآلا يف نإ: لاقي ام كلذب عفد :ىدهلا قيرط نبيبتل (نيلامكلا ريسفت) .كالهلا وهو ءىدرلا نم
 «فوذحم هلومعمو «نييبتلا ىدهلاب دارملا نأ :رسفملا باوج حاضيإو ءامهنم لك نييبت يأ ؛لالضلاو ىدهلل انيلع نإ
 (يواصلا ةيشاح) .لطابلا نم قحلا قيرط نييبتل انيلع نإ :ريدقتلاو
 نع فورصم يأ [(نيلامكلا ريسفت) .رفاكلا ريغ رانلا دحأ لوخد مدع ىلع لادلا رصح يأ] :خلإ رصحلا اذهو
 اهلخدي ال لإ ىئعملاف ءاهنم صلخيو اهلحدي وأ .هنع يفع نإ اهلخدي ال نأ امإ هنأل ؛قسافلا دري الف «هرهاظ

 (يزارلا) 225 يبلا بذك هنأل ؛يقش ؛ وه يذلا رفاكلا الإ ادبؤم الوحخد

 ءرانلا نولخدي ال نينمؤملا ةاصع نأ يف ةيآلا هذهب اوكسمت نيذلا ةئثجرملا ىلع درلا ليوأتلا اذهب حراشلا ضرغو

 ولو اهلخدي ال نمؤملا نأ هنم مهفيف «رفاكلا يأ ىقشألا ىلع هرصق يأ لوخدلا وأ يلصلا رصح كسمتلا هجوو
 نأ يقاني الف «دولخلاو ديبأتلا هجو ىلع لوخدلاو يلصلا ىلع ةلومحم ةيآلا نأ :درلا هجوو «رئابكلا لعف
 يقالي ال حراشلا مالك نأ كل رهظ اذه تلمأت اذإو دك هتعافشب اهنم نوجرخي مث اهولخدي نينمؤملا ةاضع
 :هلوق امأو «دولخلاو ديبأتلا ىلع ىلصلا لمحب لوؤم لوقي نأ هيلع ناكف ءهدر دصق يذلا ةئجرملا مالك

 :لاقي نأ الإ ءلمأت «ىفخي ال امك ءروكذملا كسمتلا در يف هل لخدم الق "كلذ نود ام رفغيو ىلاعت هلوقل"

 هيلصي لب هل رفغي مل هل نارفغلا أشي مل نم يأ "ءاشي نمل' :هلوق موهفم ذإ ؛هموهفم ثيح نم ةيلخدم هل
 (لمدلا ةيشاح) .رانلا هلخديو
 (نيلامكلا ريسفت) .رانلا ةاصعلا ضعب لوخدو «ءضعبلل ةرفغملا مدع ىلع لدي هنإف يأ :خلإ ىلاعت هلوقل
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 ٍقْؤُي ىلا .يقتلا نعم (2) ىقثألا اهنع دعبي اَْيكَجُيَسَو .دبؤملا يلصلا دارملا نوكيف
 ةيولا :لوخدلا يأ

 ,ةعمس الو ءاير ال ىلاعت هلل هحرخي نأب «ىلاعت هللا دنع هب ايكزتم م 001 ُهَّلاَم

 بذعملا الالب ىرتشا امل هد قيدصلا يف لزن اذهو «ىلاعت هللا دنع ايكاز نوكيف

 اَمَو :تلرنف هدنع هل تناك ديل كلذ لعف امنإ :رافكلا لاقف ءهقتعأو هناعإ ىلع

 2201 .٠ َماَقِعْبا كلذ لعف نكل الإ ج »| َرحت ٍوَمَعَي ني ُهَدنِع را

 عةلضلا مكح يف لخاد هنأل ؛بارعالا نم هل لحم ال لوألا ىلعف «هلعاف نم لاح وأ تو خرم لدن 5 نك رعي

 ةيشاح) ."هللا دنع هب ايكزتم" :لاق ثيح لاح هنأ ىلع ىرح حراشلاو .بصن هلخم يناثلا ىلعو ءاهل لحم ال ةلصلاو

 ىلع بذعملا الالب ىرتشا امل ركب يبأ يف تلزن اهنأ ىلع اوعمجأ :يزوجلا نبا لاق :قيدصلا يف لزن اذهو (لمجلا
 هتدسفأ تنأ :لاق ؟نيكسملا اذه يف ىقتت الأ :ركب وبأ لاقف «هناميإ ىلع فلح نب ةيمأ هالوم هبذعي ناك «هناميإ

 «تلعف دق :لاق ءكيطعأ كنيد ىلع ىوقأو هنم دلجأ دوسأ مالغ يدنع «لعفأ :ركب وبأ لاقف «ىرت امم هذقنأف

 (نيلامكلا ريسفت) .هدنع هل تناك -ةمعنلا يأ- ديل كلذ لعف امنإ :رافكلا لاقف «هقتعأف همالغ ركب وبأ هاطعأف

 نم ىقتأ هنأب حيرصتلا اهيفف هذ ركب يبأ يف تلزن اهنأ ىلع اوعمجأ :يزوجلا نبا لاق :قيدصلا يف لزن اذهو
 ١( :تارجحلا) كدكاَقْنأ هللا َدّنع ْمكَمَرَكَأ نإإ# :ىلاعت هلوقل :ىلاعت هللا دنع مركألا وه ىقتألاو ؛ةمألا رئاس
 "قيقحتلا ةدمع" يفو ."ةقرحما قعاوصلا" يف اذك «ةمألا ةيقب نم لضفأ هنأ جتني ءلضفألا وه هللا دنع مركألاو

 هللا دنع نوكي نأ بلطي "ىكزتي" :"ليزنتلا ملاعم" فو .ركب يبأ يف تلرن اهنأ اوعمجأ :يزوجلا نبا لاق

 ."قيقحتلا ةدبز" انتلاسر يف ليصفتلاو ؛عيمجلا , لوق يف قيدصلا ركب ابأ نوعي :ةعمج“ الو ءاير ال ايكاز

 :هوبأ هل لاقف ؛مهقتعيف ةفعضلا عاتبي هذ قيدصلا ناكو ؛ءفلحخ نب ةيمأ وهو هديس نم يأ :خلإ الالب ىرتشا ال

 (يواصلا ةيشاح) .ةيآلا تلزنف ؛ديرأ يرهظ عنم :لاقف !؟كرهظ عنمب نم عاتبت تنك ول ءنيب يأ

 ."خلإ دحأل امو" :ىلاعت هلوق لزن ؛خلإ كلذ لعف امنإ :رافكلا لاق املو :لوقي نأ بسانملا :2! رافكلا لاقف

 ةمعن يأ "هل تناك ديل" :هلوقو ,هقاتعإو لالب ءارش يأ "كلذ" :هلوقو ركب وبأ يأ :لعف امنإ (يواصلا ةيشاح)
 يأ "لزنف" :هلوقو «هعم هلعف امت. هتأفاكم ركب وبأ بحأف افورعم ركب يبأ عم عنص نأب ءركب يبأ دنع لالبل تناك

 .ًافاكت ةمعن هدنع دحأل سيلو :خلإ دحأل امو (يواصلا ةيشاح) .رافكلل ابيذكت

 نأل ؛ئعملا ىلع هل الوعفم نوكي نأ زوجيو :يرشخمزلا لاق ؛هل لوعفم هنأ :امهدحأ :؛ناهجو هبصن يف :ءاغتبا الإ

 كتيطعأ ام :ليوأت ىلع بصنو «ءارفلا لوق نم هذخأ اذهو ءهتمعن ةأفاكمل ال ؛هبر هجو ءاغتبال الإ هلام ىتؤي ال :ئيعملا

 - 2 «ةمعن نم سنج تحت جردني مل ذإ ؛عطقنملا ءانثتسالا ىلع بوصنم هنأ :يناثلاو هللا هجو ءاغتبا لب كئازج ءاغتبا
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 يف باوثلا نم هاطعُي امب ) ْئَضْرَي َفَوَسَلَو هللا باوث بلط يأ ََعَألآ ِهَيَر ِهحَو
 .باثيو رانلا نع دعبيف هده هلعف لثم لعف نم لمتشت ةيآلاو «ةنجلا

 ريبكتلا نسف هتك يبنلا ربك تلزن املو ؛ةيآ ةرشع ىدحإ ةيكم ىحضلاو ةروس

 الإ هلإ ال وأ ربكأ هللا :وهو اهدعب ةروس لك ةمتاحو اهتمتاخ هب رمألا يورو ءاهرخآ

 ربكأ هللاو هللا

 عفرلا اهلحم نأل ؛"ةمعن" نم لحم نم لدبلا ىلع ادودمم هعفرب ىيي أرقو ءدملو بصنلا :نيعأ ةماعلا ةءارق هذهو -

 ريغ ْف عطقنملا نورجي مهنأل ؛ميمت ةغل لدبلاو «نيهجولا يف ةديزم "نم"و «ءادتبالا ىلع امإو «ةيلعافلا ىلع امإ
 (لمجلا ةيشاح) .لصتملا ىرحب باجيإلا
 هريبكت ةمكحو «,دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال وأ ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال وأ ءربكأ هللا :لاق يأ :ربك

 لوزنب كلذو (يواصلا ةيشاح) .معنملا نع معنلا هلغتشت ملو «كلذ ىلع هبر ركشف «ىلاعت هللا ةمعن ةمظع هركذت

 لاق "ناقتإلا" يفو لإ ريبكتلا نسف ءاموي نوعبرأ وأ ءاموي رشع ننا وأ ءاموي رشع ةسمخ هسابتحا دعب يحولا
 نم وأ ىحضلا لوأ نم وه له :هئادتبا يف اوفلتخاو .كيبن ننس نم ةنس تكرت دقف ريبكتلا تكرت نإ :يعفاشلا

 نبا قيرط نم ةميزخ نباو بعشلا يف يقهيبلا جرخأو ءاهرخآ وأ سانلا ةروس لوأ وه له :هئاهتنا يفو ءاهرخآ
 يل :لاق "”ىحضلاو" تغلب املف «يكملا هللا دبع نب ليعامسإ ىلع تأرق :لاق ناميلس نب ةمركع تعمس :ةزب يبأ
 هرمأف ُذ سابع نبا ىلع أرق هنأ دهاجم ربخأو «كلذب قرمأف ريثك نب هللا دبع ىلع تأرق إف ؛متت ىنح ربك

 يقهيبلا هجرخأ مث ءافوقوم هاجرخأ اذك ؛كلذب رمأفق بعك نب يبأ نع ربخأ هنأ ان5# سابع نبا نع ربخأو «كلذب
 (نيلامكلا ريسفت) .هححصو اعوفرم مكاحلا هجرخأو ءاعوفرم ةزب يبأ نبا نع

 رخآ يف ريبكتلا امأو ءطقف اهرخأ يف ريبكتلا تبثأ امنإ دي هلعفف ءهرمأ نمو دي هلعف نم اذخأ يأ :ريبكتلا نسف

 (لمجلا ةيشاح) ."خلإ هب رمألا يورو" :لاق اذهلو دي هرمأب تبثف اضيأ اهرخآ يفو لب روسلا نم اهدعب ام
 .هعيدقت يضتقت ةيزم لك يف نأل ؛كلذو «ليللا مدق اهلبق ّيلا ةروسلا يفو «ليللا ىلع ىحضلا مدق :ىحضلاو
 رونلا هب راهنلاو «ةينابرلا اياطعلاو تاولخلا لحمو ءودهلاو نوكسلا هب ليللاف ءىرخأ ىرخألاو ةرات اذه مدقف

 - اهيف مدقف ءرفكلا هل قبس دق وهو ءركب يبأ ةروس ةمدقتملا ةروسلا نأل وأ «سانلا عامتجاو حلاصملا يف يعسلاو
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 اي َكلَعَدَو ام .نكس وأ همالظب ىطغ (2 » ىَجَس اذإ ليو .هلك .هلك وأ راهنلا لوأ يأ

 هنع يحولا رخأت دنع رافكلا لاق امل اذه لزن .كضغبأ 72: َْإَق اَمَو َكَْبَر

 نه تاماركلا نس ابهيف اذ قلل وع ةَرديَدَللَو .هالقو هعّدو هبو ن نإ هاهي رشع ةسفع

 اليزج ءاطع تاريخلا نم ةرخآلا يف َكْبَر َفليِطَعُي َفْوَسَلَو .ايندلا 2) لوألا 3 2 اقر جف ٠ هويت اس# . 7 عد
 5570101 1 1 8 "افلا ٌّق ينما نم دحاوو ىضرا ال نذإ" 0 لاف هب © ىظضرتف

 ةعاش وهو ىحضلا ركذ يف ةمكحلا ام :تلق نإ . هلا اهيق مدقق ولا طع وعر 986 كم ةروس هلهو عليللا -

 ,قلخلا عيمج يزاوي ادمحم نأ امك «ليللا عيمج يزاوت راهنلا نم ةعاس نأ ىلإ ةراشإ كلذ يف نأب بيجأ ؟ةلمحب ليللا ركذو

 ةيوش رحسلا اهيف يقلأو ىسوم اهيف هلا ملك يلا ةغاسلا انقل ةمسقلاب ضع 14 قاهلا لا

 ةلباقم ( يف اراه يأ ( :فارغألا) #4 ّىَحُض اًنْسأب مهين نأ : ىلاعت هلوق هريظنو ءليللاب هتلباقمل يأ :هلك وأ

 5-5 الث ]ا

 (نيلامكلا ريسفت) .اليل يأ "اتايب

 هلهأ نكس نبأ فوذحم فاضملا ؤأ زاخم ليللا .ىلإ وحتسلا دابسإف اذه ىلعو :تاوضألاو شالا خركسا يأ

 (نيلامكلا ريسفت) .لصاوفلل ةاعارمو .هلبق نم هركذب ءانغتسا لوعفملا فذحف :إ كضغبأ (نيلامكلا ريسفت)

 (نيلامكلا ريمسفت) هللا دبع نب بدنج نع يذمرتلا هاور : 1 هبو لإ

 لب عةرخآلا لع ارصاق سيل ىضري يح ةءاطعإ نأ ؛اهم ومع ىلع ةيالا ىقبي نأ تيسانملا ا كيطعي فوسلو

 هل رخدا املو ,نيدلا ءالعإو رمألا روهظو سفنلا لامك نم هل ةاطعأ امل لماش دعو وهو ؛ةرخآلاو انندلا 2 ماع

 نفق: تنألو :هريدمت ف ودع اذيبملا» ئةلفحلا نومِضْل ةدك وم ءادتبالا مال ماللاو . ىلاغت هللا الإ ةيهنك ملعي هي ارث

 نم ةلمجلا ىلع الإ لحخدت ال يهو ؛ديكأتلا نون عم الإ عراضملا ىلع لحدت ال اهنأل ؛مسق مال تسيلو «كيطعي

 ناين بأ ؟رسعاعلاو .ديكاعلا قرح نيب عمجلا ئيعم ام :ليق نإف «ربخو أدتبم ريدقت نم دب الق «ربتللاو, أدقبملا

 ( هريغ و ي واصلا ةيشاح) .ةحلصملا نم ريخخأتلا 5 امل رخأت إو ةلاحم ال نياك ءاطعلا نأ ةانعنم

 نيا ج رخأ معن خا يتمأ نم دحاوو (حارصلا) 53 يأ ليزحجو لزج ءاطع «ءاطعلا ريثك مرك :ليرجلا :اليزج

 نم وهو «لاهجلا هب رتغي امم اذه :"بهاوملا" يفو «رانلا يف هتمأ نم دحاوو دمحم ىضري ال :لاق اضيأ اهُض سابع

 (نيلامكلا ريسفت) .مه ناطيشلا رورغ
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2 

 ص دو 2 5
3 

 يبأ كمع هل كامض 3 9 لا اهدعب وأ كتدالو وأ كليبأ دقفل اَمِيقَي

 تان دولا

 يفو .اهريغو ةمينغلا نم هب كعنق امب كانغأ 2و + ري 7 ع

 الف يل امأَف ٠ سفنلا ىغ قغلا نكاو ضرعل ةرثك نع ىنغلا سيل" :ثيدحلا
 ر عاتملا يأ اكارحم 0

 امو .هرقفل ؛ةرجرزت 6 رمت 5 ايلف لباس اَمأَو .كثللذ ريغ وأ هلام ذخأب ,-2 5 ةكقت

 هن ه8 هيما 0 ك0 هع 6 هه تق هك هقول هاش موف اهريغو ةوبنلاب كبلع 5 ةمعنب
 لئاضفلا نم 9 2

 رم لاح "اميتي'و «ةفداصملا ئيعمب دوجولا :ليقو .ناث لوعفم "اميتي" ف «ملعلا ئيعمب دوجولا نم :خ2إ كدجو

 هب مزحجو لم ص هللا لوسرر» هللا :كيبك وق هنأ :دعس نبا هاور امك :خلإ كيبأ دقفل (نيلامكلا ريسفت) .هلوعفم

 ناماع هو هل مت نيح يأ :اهدعب وأ (نيلامككلا زيسفت) .روهشملا هنإ :زيثك نبا لاق «يهذلا هححصو قاحسإ نبا

 (قيلامكلا ريسفت) .رهشأ ةض وأ نارهش وأ «ثالث وأ
 الو باتكلا ام يردت تنك ام# :لاقو :فسوي) ©َن فاعلا نمل هلق نم تنك نإَوإ» :لاق امك :اهيلإ كاده يأ

 وهو ةكم باعش يف الاض :ليقو ءكاحضلاو نسحلا نع يور اذك(ه؟ :ىروشلا) هارون هانلعج نكلو نامبإلا

 ةليل ف قرطلا نم ماشلا قيرط يف سيلبإ هلض :ليقو م5 سابع نبا نع يورو «بلطملا دبع كدج ىلإ كادهف ءريغص

 (نيلامكلا ريسفت) .ةلفاقلا ىلإ هدرو «شبحلا ضرأ ىلإ اهنم عقو ةخفن سيلبإ خفنف ليئربج ءاجف «ءاملظ
 :حتفلاب ةعانقلا :هب كعنق ام (نيلامكلا ريسفت) .ةمايقلا موي ىلإ هب اعناق كلعج يذلاب يأ :نونلا ديدشتب :كعنق ام

 هللا نكلو ؛لاملا ةرثك نع ئنغ نكي مل :ءارفلا لاق :خل! ىنغلا سيل (حارصلا) .هنم ةغل عونق عنق ءمسقلاب ءاضرلا

 لاق «ةعنامب تسيل ةيببس ءافلاو ."رهقت الف" :ىلاعت هلوقب بوصنم :ميتيلا امأف (نيلامكلا ريسفت) .هاتآ امي هاضرأ

 .هاوس نكي مل اذإ "امأ" باوج يف يلا ءافلا يلي امل الومعم بوصنملا ناك نإ لعفلا ىلع هب لوعفملا مدقتي :يضرلا

 (نايبلا حور) ."امأ" دعب فوذحملا طرشلا بانم بئان نم دب ال هنأل ؛"رهقت الف ميتيلا امأف" :ىلاعت هلوق وحن

 (نيلامكلا رييسفت) .هللا كاوآف امي تنك دقو (.يماقيلا لاومأ وذي, برعلا:تاقاك اسك يأ :خلإ هلام ذدخأب

 هتلبقتسا اذإ رهتناف هر :لاقي ءانيل ادر هدرت نأ امإو همعطت نأ امإف ءاريقف تنك دقف كلأس اذإ اريقف :ةرجرت

 اسلا :نسحلا نعو «ةرخآلا ىلإ انداز نولمحي لاؤسلا موقلا معن :مهدأ نب ميهاربإ لاقو .هرحزي مالكب

 (نيلامكلا ريسفت) .ملعلا بلاط



 .لصاوفلل ةياعر ؛لاعفألا ضعب يف دو هريمض فذحو .ربخأ 29 ْتِدَحَف تبع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .اهريغو ةوبنلاب 77 كَرَدَص دمحم 0 ف 7 يأ ريرقت ماهفتسا َحَرْشَ قل

 :ىلاعت هلوقك اذهو /) َكَرْهَط لقثأ ضقنأ ىذا (ي) َكَررِو كلنَع انططح اَنْعَصَوَو
 ةمعنلاب ثدحتلا" :ثيدحلا فو «ريغلل ريكذتو ناسللاب ركش هللا ةمعنب ةرابخإو دبعلا ثيدحت نإف :ثدحف

 ."بيطخلا" ف امك «لضفأ رتسلاف ةعمسلاو ءايرلاو ةنتفلل هسفن ىلع نمأي مل نم امأو (نايبلا حور) ."ركش

 جرخأو .كوعباتيل ؛ريخ نم هب تلمع ام كناوخإ ربخت نأبو ءاهيلإ وعدتو ةوبنلا نم كءاج ام غلبت نأب يأ : ربخأ

 يبأ نع ريرج نبا جرخأو ."رفك هكرتو" :يقهيبلا داز ,"ركش هللا ةمعنب ثيدحتلا" :اعوفرم يناربطلاو يقهيبلا
 (نيلامكلا ريسفت) .اه ثدحتلاو اهراهظإ ةمعنلا ركش نم نأ نوري نوملسملا ناك :يرافغلا ةرضن

 (نيلامكلا ريسفت) ."انحرش يأ" :هلوقب راشأ كلذ ىلإو «يفنملا ريرقتل يفنلا نإف ؛يفنملا ريرقت :ريرقت ماهفتسا
 هردص قشف «عبرأ وأ نينس ثالث نبا وهو ةميلح هتعضرم دنع وهو هاتأ التلَع ليئربج نأ يور :اهريغو ةوبنلاب
 ثبعي الو لاح لمكأ ىلع أشنيل ؛كلذ ةمكحو .هردص يف هدر مث ءاناكإو املع هألمو هاقنو هلسغو هبلق جرخأو

 ةمكحلاو .هبر ريغ هردق ملعي ال ءالمكم الماك نوكيل ؛هريهطتو هفيظنت يف ةدايز ةعبرأ قشلا تارمف «لافطألاك

 هيلع دوعي ضرغل ال هلي هيلع ةدئاع ةلاسرلا عفانم نأ ىلع هيبنتلا كردص حرشن ملأ :لقي ملو "كل" :هلوق ف
 (يواصلا ةيشاح) .للعلاو ضارغألا نع هللا ىلاعت

 رسكلاب :رزولا :كرزو (نيلامكلا ريسفت) .جارعملا ةليل وأ هابص يف هردص قش ىلإ ةراشإ :ليقو :خلإ اهريغو
 ف اذك ."كرهظ ضقنأ" :ىلاعت هلوق هنمو ءرهظلا لمح لاقثإ :ضاقنإ :ضقنأ (حارصلا) .لقثلا :نوكسلاو

 4 كبنذ نم هَّدَقَت مهلا كلل رفْعَيل» :هلوقك ءهرهاظ نع فورصم وهف يأ :ىلاعت هلوقك * ."حارضلا"

 :ليقو ؛ةلفغو وهس نم ناك ام كل روفغم :ليقو ءناك ول بنذب ذخاؤم ريغ كل روفغم كنأ يأ (؟ :حتفلا)
 سيل ىلوألا كرتو «نيبرقملا تاكيس راربألا تانسح :ليق امك «ىلوألا كرت بنذلاب دارملا :ليقو «كتمأ بنذ نم
 ."”لمجلا" نم «بنذب
 نوكيف «ساندألا نم هريهطتو بونذلا نم هتمصع نع ةيانك "كرزو كنع انعضوو"' :هلوقو :'نايبلا حور" فو
 .هل هنم ةرايزلا ءافتنا يف ةغلابملا ليبس ىلع ءطق ةرايز هنع ردصي مل نمل ةرايزلا ةقشم كنع انعفر :لئاقلا لوقك



 ناذألا يف .يركذ عم ركذت نأب . كيو كَل امد - تلق يرث 61 كَ ديو

 9 3 .ةلوهس مك انه ةدشلا تى ف * .اهريغو بكا - ةماقإلاو

 .ع رصن يق كبَر ىإإَو .ءاعدلا ا بعتا 5# تم 8 ةالضلا قف 528

 :لوقي كبر نإ :لاقف ليئربح يناتأ" 25 هنع ديعس يأ نع هحيحص يف نابح نبا جرخأ :لإ كل انعفرو

 (نيلامكلا ريسفت) ."يعم تركذ تركذ اذإ :لاق ؛ملعأ هللا :تلق ؟كركذ تعفر فيك يردنأ

 نيد الو «كب ةراشبلاب مهانرمأو «كلبق ءايبنألا ىلع ةلزتملا بتكلا يف كانركذف هانيلعأ يأ :كركذ كل انعفرو

 نوذحخأي مهو ءكنرصنيلو كب ننمؤيل يح مهدحأو ترهظ نإ دهعلا ءايبنألا ىلع انذحأو ءهيلع رهظي كنيدو الإ
 ةدايز يف ةمكحلا ؛هرخخآ ىلإ 8١( :نارمع لآ) ه؟ُدللا َدَخَأ ْذِإَو» :ىلاعت هلوق يف امك ءدهعلا كلذ مهمتأ ىلع

 ؛ةمدقتملا بتكلا يف هركذو «شرعلا ىلع ابوتكم همسا نوكك اهريغو (يواضلا ةيشاخ) .هركذ قبس امك "كل"

 ح ةقيضلاو رقفلاب نينمؤملاو 5# هنوريعي نوكرشملا ناك امل :ارسي رسعلا عم نإف .كلذ ريغو ؛هب ةوبنلا متحخو

 مث معنلا لئالج نم هيلع هب هللا معنأ ام هركذ ءمهراقتحاو هلهأ راقتفال ؛مالسإلا نع اويغر مهفأ همهو ىلإ قبس

 (بيطخلا ريسفت) ."ارسي رسعلا عم نإف" :ىلاعت لاقف ؛ةدشلا دعب ءاحرلاو رسيلا هدعو

 رسيب عوفشم رسعلا نأب هدعو .افنأتسم اسيسأت نوكي نأ لمتحيو ءاديكأت نوكي نأ لمتحي :ارسي رسعلا عم نإ

 ءاهريغ ةداعملا ةركنلاو :لوألا ني داعملا ةفرعملا نأل ؛كلذو "نيرسي رسغ.بلغي نل" يبنلا لاق اذهو ءرخآ

 ناك ول :لاق دوعسم نبا نأ كلذ ىلع لدي امو «ىلوألل راركت ةيناثلا نأ ةيآلا يف رهاظلا :ئيغلا بحاص لاقو

 «ةدحاو ةرم هفحصمو هتءارق يف ةيآلا نأ عم ؛نيرسي رسع بلغي نل هنإ ؛هيلع لخدي ىح هبلطل رحج يف رسعلا

 همهف نوكي نأك كلذ ريغ نم لب «ةركن نم رسيلا راركت دفتسي مل هنأ ىلعو ءديكأتلا نم هانيعدا ام ىلع لدف
 ؛هب رسيلا لاصتا يف ةغلابم "عم" ظفلب ءيج :خ2! رسعلا عم (نيلامكلا ريسفت) .نيرادلا رسيب وب ؛ميخفتلا يف

 (نيلامكلا ريسفت) .ةيلستلل ةدايز

 .لتاقمو كاحضلاو ةداتقو سابغ نبا نع روثأملا وه اذك «ةباجتسم ةالصلا دعب ءاعدلا نإف :ءاعدلا 15 بعتأ

 نع تغرف اذإ :ليقو «ةدابعلا ف بصناف داهجلا نم تغرف اذإ :نسحلا لاقو ؛هدعب وأ مالسلا لبق هنأ ف فلتخاو
 (نيلامكلا ريسفت) .رافغتسالا وأ ةدابعلا يف دهتحاف قلخلا ةوعدو غيلبتلا



 نيتلا ةروس 7م. نوثالثلا ءزجلا

 ميح رلأ نمحولا هللا مسي

 8 َنيِييِس روُطَو .نيلوكأملا ناتبني ماشلاب نيلبج وأ نيلوكأملا يأ (2) نوُئَيَّرلَآَو نيو

 0 نسفلا وأ كرابملا :"نيديس" قيعمو :ىسوم:هيلع ىلاغت هللا ملك يذلا لبجلا

 ده .اناسإو ةيلهادع :ءانهبق ساتلا بآل فكم. 6 ييبألا دلل اَديِهَو .ةرهتملا

 ضعب يف ُهَسْدَدَر رمت .هتروصل ليدعت ( * ميوقت نّسحأ أ ىف سنجلا َنَفإلا اَنَقَلَح

 نمز نع نمؤملا لمع صقنيف ءفعضلاو مرهلا نع ةيانك 2: َنيِلِفَس َلَفَسُأ هدارفأ
 ادلوغو, ايثعا] ةفقلا نيكل عما لإ :ىلاعت هلوقل ؛هرجأ هل نوكيو ,بابشلا

 25111110 ...١ .خوطقم 6 نوم ريغ ٌرِجأ ْمُهَلَف ٍتَحِلّصلا

 هيلع هللا ملك يذلا لبحلا :ماشلاب نيلبج وأ (نيلامكلا ريسفت) .ءاطعو دهاججو نسحلاو سابع نبا هلاق :نيلوكأملا
 نم نالبج امه :ةمركع لاق «نيلوكأملا .ةنانطيو «سدقملا تيب هيلع يذلا لبحلاو «ةليأو رصم نيب لبج وهو ءىسوم

 نيب ام لابج :نيتلا :ليقو ءنوئيزلاو نيتلا اتبنم امهنأل ؛اتيز روطو ءانيت روط :ةينايرسلاب اممل لاقي ةسدقملا ضرألا

 ."بيطنملا" نم «نوتيزلاو نيتلا تبانمو :ليق هنأك امهتبانم امهنأل ؛ماشلا لابح نوتيزلاو ,نادمهو ناولحلا

 .ةرمثم راجشأ هيف لبح وه :لتاقم لاقو «نسحلا :ةذاتق لاقو ؛ةكربلا :هانعم دهاجج لاق :نيئيس ىنعمو

 وأ لوعفملا نم لاح امإ :لفسأ (نيلامكلا ريسفت) .هئاضعأ ةيوستو هلكشو هتروصب :ميوقت (نيلامكلا ريسفت)

 نيسحتلاو ميوقتلا كلذ دعب انددر مث :هانعم نإف :فعضلاو مرهلا نع (لمجلا ةيشاح) .فوذحم ناكمل ةفص

 .هداوس دعب هرعش ضيباو «هلادتعا دعب هرهظ سوق و هانسكن ثيح ؛لكشلاو ةروصلا يف لفس نم لفسأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هرصبو هعمس لكو

 رمعلا لذرأ ىلإ اودر رفن مهفإ :انك سابع نبا نع يور اذك ؛لمعلا ناصقن عم مرهلا ناوأ ف :هرجأ هل نوكيو
 (نيلامكلا ريسفت) .مهوقع بهذي نأ لبق اولمع يذلا وههرجأ مه ْنأ : يدعاف 0 هدهع ىلع

 نم ىشتسملا ناك نإو ؛مرهلاب مكحلا نم مهجارخإ ىلإ دصقلا سيل ذإ ؛عطقنم ءانشتسالا نأ ىلإ ريشي :نكل يأ
 متهح نأل ؛؟نيلفاس لفسأ ىلإ عي رانلا ىلإ هاتددر مث نعملا :ةداتقو. دهاجيو نسحلا .لاقو ءهنم ئكسملا سنح

 تاعارم عم مهتلزنم اهليزنتل ؛ءالقعلا عمج نيلفاس عمجو «ءضفاخلا عزنب بوصنم وهف ءضعب نم لفسأ اهضعب

 (نيلامكلا ريسفت) .لصتم ءانثتسالاف كلذ ىلعو «لصاوفلا



 ًأرقاةروس 6١" نوثالشلا ءرجلا
 "لمعي ناك ام هل بتك لمعلا نع هزجعي ام ربكلا نم نمؤملا غلب اذإ" :ثيدحلا يفو

 امم وسما اسال قاع نم ركام اع دج يأ كتي الكل اهيأ َكبَذَكُي اَمَق
 قوبسملا ءازجلاب 29 نيدلآب ثعبلا ىلع ةردقلا ىلع لادلا رمعلا لذرأ .ىلإ هذر م

 ركحأب ُهَّللا سيل ول لغاج الو كلتقب ايلكم كالسم ام أ ةاياسللو .تعبلاب
 نم" :ثيدحلا فو كلل نم ءازملاب ةمكحو نيضاقلا ىضقأ روع يأ ؟ يي ٠ نيبكتملا

 صاصقلا نم

 "نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو ىلب :لقيلف اهرخآ ىلإ "نيتلاو" أر
 نآرقلا نم لزن ام لوأ "ملعي مل ام" ىلإ اهردص ؛ةيآ ةرشع عست ؛ةيكم أرقا ةروس

 يراخبلا هاور ءءارح راغب كلذو

 د ع ام تن 2 هاف كو ه3 9812 2 تل تم االا# كاوراش 2 ةءارقلا دجوأ أرق

 .ةوقلاو بابشلا لاح يف :لمعي ناك ام (نيلامكلا ريسفت) .سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاور امك :ثيدحلا يفو

 .ءارجلا كتابثإ ببسب بذكلا ىلإ كبسني يأ «دمحم اي.كبذكي عيش يأ :ليقو :كبذكي امف (نيلامكلا ريسفت)

 نأ ىلإ ريشي :هل لعاج الو (نيلامكلا ريسفت) .تافتلالا ليبس ىلع هنم باطخلاف :رفاكلا اهيأ (نيلامكلا ريسفت)

 . يناعملا نيع" يف امك «ةالصلا جراح نعي :ىلب لقيلف (نيلامكلا ريسفت) .ايذكم هنوكل ؛راكنإلل ماهفتسالا

 ةروس لوأ يه :امُكذ دهاجمو سابع نبا نع [ةريره يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأ هاورإ :نآرقلا نه لزن ام لوأ

 "لمزملا" مث "ملقلاو ن" هدعب مث يأ (كرادملا ريسفت) .ملقلا ةروس مث لزن ام لوأ ةختافلا نأ ىلع روهمجلاو «تلزن

 فلسلا فلتخاو .رثدملا ةروس "ًأرقا" دعب لزن ام لوأ نأ هريغ نع روهشملا نكلو «نزاخلا لاق اذكه "رثدملا" مث

 موي نمو «ةريخألا ةرملا يف ليئربج ىلع نآرقلا ضرع لبق ناك مهفالتحخا نأ :حيحصلاو نآرقلا روس بيترت يف

 (يواصلا ةيشاح) .نآلا هيلع وه ام ىلع نآرقلا دو هللا لوسر بتر روكذملا ضرعلا
 رثكأ هيلعو ,حيحصلا وهو :يراخبلا ةاور (نيلامكلا ريسفت) .ةعقبلل ملع هنأ ىلع همدعو فرصلاب :ءارح

 ةروس مث لزن ام لوأ ةحتافلا نأ ىلع نيرسفملا رثكأ "فاشكلا" يف امو ؛هريغو يوغبلا هلاق امك نيرسفملا
 ردقم لوعفملا :ليقو «مزاللا ةلزنم لزن هنأ ىلإ ريشي :ةءارقلا دجوأ (نيلامكلا ريسفت) .حيحص ريغف ؛ملقلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةدئاز ءابلاو "مسا" هلوعفم :ليقو «نآرقلا أرقا يأ



 أرقا ةروس 1 ا//ى *؟ نوثالغلا عزججا

 ,ةقلع عم 7: ٍقلَع نم سدجا َنسفِإلا َقلَخ .قئالخلا 7 قل ىذلا َكْبَر 57 اندتبم

 هيزاوي ال يذلا 0 هكذا َقََيَرَو لّوألل لاكي ارق . ظيلغلا مدلا نم ةريسيلا ةعطقلا يهو
 :ةحكسل قو

 .ككقع سيردإ هب طعح نم لوأو : ملقلاب طخلا َممَلَع ىذَلا . "ًأرقا" ريمض نم لاح .ميرك

 ةلوضوملا "ام" ظ ١

 ل .لاملاب قف هسفن يأ ا 3 نإ * ْىقطَيَل َنَشِإلا َّنِإ اقح

 .أرقا م هللا معمسب لف ىأ «لاحلا عضوم يف 5 رهتسم فرظلاو ءةسب الملل عابلا نأ نإ 5 :كبرو مساب اندتيم

 ءف وذحم "ا لوعفمو لاح فولذحمت ةقلعتم ءابلاف «كبلإ ىحوي اه أرقا 3 هللا وسل لق يأ |(نيلامكلا ريمسفل)

 همسج ىبر امك ىلاعت هنأ ىلع ةراشإو 52 هب افطلت برلاب ربعو ؛كبر مسا أرقا :ريدقتلاو «ةديزم ءابلا نإ :ليقو

 .قلطم هنأل ؛قولخم لك لوانتل لوعفملا ركذ مدع نأ ىلإ ريشي :قئالخلا (يواصلا ةيشاح) .هنآرقو هتمأ يبري
 (نيلاهكلا ريسفت) .ضعب نم ىلوأ هريدقتب تاقولخملا ضعبا سيلف

 مآ ةارناو ؛لوعفم هل ر ,دقي ال نأ روحي < "”بسيطنللا" قا .لاقو ف وذحم "ل "كل لوعفملا ٠ نأ ىلإ ريشي :قئالفلا

 .قولخم لك لوانتيف ءيش لك قلخ داريو لوعفم هل ردقي نأو ءهاوس قلاح ال هب رثأتساو قلخلا هنم لصح يذلا

 رسف:مت .مهأ هنأ الإ ”ناسنإلا قلع" :ةلوقب داري: نأ زوو :تتاقولختملا رئاس ىلع هفرشل ةركذلاب ةصصخ :سجلا

 نيلامكلا ريسفت) .هترطف بيجع ىلع هتلالدو هقلخل اميخفت

 رمتك سنج مسا هنإ مث ؛عمجلاب عمجلا ةلباقم نم نوكيف ؛عمجلا ئعم يف ناسنإلا نأل ؛عمج امنإو :2إ ةقلع عمج

 ملحيو هدابع ىلع معني هنإف :ميرك هيزاوي ال (نيلامكلا ريسفت) .ةغل عمج هنأل وأ احماست عمجلا هيلع قلطأ ةرمتو

 يف نأ ىلإ هب راشأ :هسفن يأ (نيلامكلا ريسفت) .ردقملا لوعفملاب اقلعتم رورجماو راحلاو ءردقم هلوعفمف :طخلا

 ةيؤر نم انه "ىار"و «ءاضيأ هيلإ ةدئاع:ءاشا وه يذلا لوعفملا ريمضو «ةهلعاف وه:ناسنإلا ىلإ دئاغ ريمض "قأر"

 نأل ؛لتق :لاقي امك هسفن ىأر :لقي ملو "هأر نأ" :لاق امنإ :ءارفلا لاق :"ريبكلا" فو ."لمجلا" نم .بلقلا
 :لوقتف سنجل اذه نم سفنلا حرطت برعلاو «نايسحلاو نظلا وح اربخغ و | يعدتست <لا لاعفالا نم قىار

 .هةيدابللا اذه نم ' تيهتسا ةآر نأ" :هلوقف ؛ يتبسح و ئتننظو ئتيأر

 كلذب ىفكو «لاملا ةمذم ىلع لدي اهرخآو ءملعلا حدم ىلع لدي ةروسلا لوأف ءهبر نع يأ :لاملاب قغتسا

 (ريبكلا رييسفتلا) .. لاملاو ايندلا ن : مع ارمنمو ؛ملعلاو نيدلا ف ابغرم



 أرقا ةروس 0 0“. نوثالغلا ءزجلا

 .هل لوعفم "هآر نأ"و ,ناث لوعفم "نيغتس : .ةيملع "ىأر"و ءلهج يبأ يف لزن
 ردقم ماللاو نا عضل منع ئعملاو ةريره يبأ نع ملسم

 ام يغاطلا ىزاجيف يهل فيوخن ,ع وجرلا ي 29 عجل ناسنإ اي َكَبَر ْل نإ

 اًَدَبَع .لهج وبأ وه 2 ِئَهْنَي ىِذّلا بجعتلل ةثالثلا اهعضاوم يف َتْيَءَرَأ .هقحتسي

 .ناعإلا نع ميو مو َنَأَوَتَو 2 يبنلا يهانلا يأ ع نإ كرمت © ّئَوقتلآب 1
3 

 22271 هنم بجعا يأ «هيلع هيزاجيف هملعي يأ «هنم ردص ام 29 ْنَوَتَو

 نأ ىلإ ةعامج بهذو ؛يضاقلا هلاق اذك ,دحاول نيريمض هلوعفمو هلعاف نوكي نأ زاج كلذلو :ةيملع ىأرو
 ."نادوسألا الإ ماعط نم انل امو 0 يبنلا عم انتيأر دقل" :ةشئاع لوق هنمو «ةيملعلا مكح هل ىطعي ةيرصبلا

 ريسفت) .يناثلا لوعفملا نم "نيغتسا"و "أر "ل لوأ لوعفم هنم ءاحلاو يأ :هل لوعفم هآر نأو (نيلامكلا ريسفت)
 .اينغتسم هسفن ةيؤرل يأ هأر نأل ؛هلصأ "هأر نأ"و (يحركلا
 ءلهج وبأ يهانلا نأ دحأ فلتخي مل :ةيطع نبا لاق] :لهج وبأ وه .باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف :كبر ىلإ
 نأل ؛لطابف «ةالصلا نع ناملس ىهني ناك فلحخ نب ةيمأ نأ :نسحلا نع "فاشكلا" يف امو كي دمحم ىلصملاو

 نئل :شيرق ةاغط نم الم يف لاق لهج ابأ نأ يور [(نيلامكلا ريسفت) .ةنيدملاب ناملس مالسإو ؛ةيكم ةروسلا
 ءارحح هسأر ىلع ىقلي نأ مهو «ةالصلا نع ادمحم ىهني :"ةلمكتلا" فو :هقتع ىلع نآطأل 285 ادمحم تيأر
 نم اقدنخ هنيبو ئيب نإ :لاقف ؟كل ام اولاقف «هيبقع ىلع سكن مث هءاجف - رهظلا ةالص يهو - ةالصلا ف هآرف

 (نايبلا حور) .تلزنف «ةحنجأو الوهو ران
 نع يابتعنالا ىرحب اهنع ماهفتسالا يرجأ يئرملا نع رابخأللل اببس تناك امل ةيؤرلا نإف ؛نربحأ هانعم :تيأرأ
 دسم تدس "ىري هللا نأب ملعي ملأ" :وهو فوذحلا اهباوحب ةيطرشلا ةلمجلا هذهو (دوعسلا يبأ ريسفت) .اهتاقلعتم
 هذه باوج فذح امنإو .ةيمسق وأ ةيماهفتسا ةلمج الإ نوكي ال "تيأرأ"ل يناثلا لوعفملا نإف ؛يناثلا لوعفملا
 ناك نإ" وهو «لوألا طرشلل لباقم "ىلوتو بذك نإ" :هلوق نأل ؛ةيناثلا ةيطرشلا باوجب هنع ءافتكا ةيطرشلا
 (نايبلا حور) ."ىوقتلاب رمأ وأ ىدهلا ىلع
 نب رمعب امإو لهج يبأب مالسإلا زعأ مهلا" :لاق دي هنأ :اهدحأ .هوجو بجعتلا هجو فو :خلإ هنم بجعا يأ
 ؛ةالصلا نع ىهني وهو اذه بقل يأ : ليقف :مكحلا يبأب بقلي هنأ :ياثلا ."ىلص اذإ ادبع ىهني وهو باطخلا
 بوجو دقتعيو ىهنيو رمأي ناك هنأ :ثلاثلا .ناميإلا نع لوتم بذكم ىهانلا نإ ثيح نمو هنم بجعتيف
 (بيطنخلا ريسفت) .ىلاعت هللا ةعاط نع ىهني هنأ مث ؛هتعاط



 أرقا ةروس 7/٠ نوثالثلا ءرجلا

 .ىوقتلاب رمآ ىدهلا ىلع يهنملا نإ ثيح نمو «ةالضلا نع هيه ثيح نم بطاخم اي

 هندي ريل مسق مال نيل هل عدر الك .نامبإلا نع لوتم بذكم يهانلا نإ ثيح نمو

 ةركن لدب يمان .رانلا ىلإ هتيصانب ْنّرُجََل مد ئَفَسَتَل رفكلا نم هيلع وه امع
 22١ ُهَيِداَت َعَدَيِلَف .اهبحاص دارملاو ءزاحب كلذب اهفصو ,2) ٍةَتِطاَح ٍةَبَذك ةفرعم نم

 0١ يلقع زاععاو قيوم هن ل زاح اعاو

 هرهتنا امل - 7 يبنلل لاق ناكو ؛موقلا هيف ثدحتي ىدتني سلجبا وهو يدان لهأ يأ
 اذه كيلع ٌنألمأل نب ايدان رثكأ لجر امي ام تملع دق : -  ةالضلا نع هان ثيح

 سلجم لهأ

 ظالغلا ةكئالملا 2: َةَيِناََرلَ عدس .ًادْرُم الاجرو ادرج اليخت تفش نإ يداولا
 7-3 رمعلا نع راع انانك ردا

 .ةدشب هبذحو ءيشلا ىلع ضبقلا :عفسلا :اعفسنل (نيلامكلا ريسفت) .هللا ةدابع نع يهنلا نع يهانلل عدر :عدر

 رعش :ةيصانلا :ةيصانلاب ."ةيصانلاب افسنل" :ىلاعت هلوق هنمو ؛ةيصانلا داوسب ذخألا : "حارصلا" يفو (يواضيبلا ريسفت)

 .ةدئافب تلقتساو "ةتطاخ ةبذاك"ب يأ تفصو اهنأ ؛ةركن ىهو ةفرعملا نع اهدب زاجو :يرشخم زلا

 نونلا اينتكا اغإو .ءسأرلا عدم رعش :ةيصانلاو عغةدشب هبذجو عيشلا ىلع ضبقلا :عقسلا :خإ هتيصانب نرجنل

 (نيلامكلا ريسفت) .نيونتلاب هل اهيبشت ؛فقولا لاح فلألاب أرقي هنأل ؛فلألاب ةفيفخلا

 هيف يداني هنأل ايدان يمس امنإ ليق .لاحلا ةدارإو لحما ركذ لق نيف اعجي دقو ؛فاضملا ريدقتب :خ ! هيدان لهأ يا

 هيف اضعب مهضعب يداني يأ ىدتني :يراقلا فو ؛ثدحتلل ذحتي يأ :ىدعني (نيلامكلا ريسفت) .اضعب مهضعب

 (لمجلا ةيشاح) .لدب وأ ريسفت "خلإ هيف ثدحتي" :هلوقو

 لهج وبأ ىف يأ "هاه 0 لوقو ءلهج ابأ 0 يبلا رهتنا يأ "هرهتنا املا :هل وق و «لهج وبأ يأ :لاق نأكو

 ريبصق ةريعأ قعرفاو ©" سوماقلا" ف "ادرج الي" :هلوقو :ةكم يأ اهيف يأ "اق تسلع ذقل" :هلوقو دعو يبا

 .تيل كييك مل ةيراش رط بئاشلا ةةرمألا :"سوماقلا" ينو :"لمحكا" نم دانت نأ "فرم“ ةةلوقو .هقيقر رمشأ
 ءاحجف يلصي 37 1 يبلا ناك : : سابع نبا نع يدمرتللو «يوغبلا هك 3 ؛اياش كل يعي هنأك م عل :ادرم الاجرو

 ام ملعتل كنإ :لهج وبأ لاقف ءهرحزف دعي ىببلا فرصناف ؟اذه نع كنأ ملأ ؟اذه نع كففأ , 11 لاق لهدم ىلا

 (نيلامكلا ريسفت) .ةهيدان ع ديلف هللا لزنأف عئيم رثكأ دان اي

 ةينايزلا :يرشخمزلا لاقو «يوغبلا هركذ «عفدلا :نيزلاو ءاهيلإ رانلا لهأ نوعفدي مهأل ؛امب اومس :ظالغلا ةكئالملا

 (نيلامكلا ريمسسفت) . يطرشلاو ديدشلاو (نخاو سنإإلا درمتم :ةبيرهك ةنيبزلا :"سوماقلا" قو غةنيب ز اهدحاو



 ردقلا ةروس جة. ه نوثالغلا ءرجلا

 هل عدر الك "انايع ةينابزلا هتذحأل هيدان اعد ول" :ثيدحلا يف .هكالهإل ؛دادشلا

 .هتعاطب هنم 4 © برتقاَو هلل لص دحَشاَو ةالصلا كرت يف دمحم اي هلت ل

 سابع نبا ١ هج رخأ

 ) رَدَقْلأ ليل ىف ايندلا ءامس لإ ظوفحما ديدورسلا ةلمج نآرقلا يأ ُهَسَلَرَأ آَنِإ

 اهنأشل ميظعت 20 رَدَقْلَا هليل ام دمحم اي كلملعأ قلو 9 علعلاو لرشلا يأ

 ةروس لوأ اننأ يدحاولا ركذو هد ندرولللا قاسرب قالا زل لاوس :نايح وبأ لاق :ةيندم وأ ةيكم

 نم يدمزعلا فاور اه. ةيندم افركل لدتسيو «ةيكف اغأ ىلخ ريكألاو :تالوق اهيف :”تاقتالا" قوت ةقتيدملاب تلزت

 كلذ هءاسف هربنم ىلع ةيمأ نب ير أ 8ك هنأ ىلع نب , نسحلا نع دعس نب فسوي نع لضفلا نب مساقلا ثيدح

 اي ةيمأ ونب كدعب اهكلمب "رهش فلأ نم ري ردقلا ةليل ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ"و "رثوكلا كانيطعأ انإ' :تلرئف

 :ندمرتلا :لاقو «ركيم قيدحع :ىرملا لاق «ضقنت الو ديزت ال رهش فلأ يه اذإف اهانددعف :مساقلا لاق ءدمحم

 (قيلامكلا نيسفتإ ,لوهجم . لكك دعس ني تسوي ؛ديعس نب ىبيحيو يدهم نبا هقثو مساقلا

 ةنس نيرشعو ثالث وأ ةنس نيرشع ةدم يف ةقرفم اموحب 75 يبلا ىلع ليئربج هب لزن مث يأ :ةدحاو ةلمج
 فحص يف هوبتكو «ايندلا ءامس ةكئالم ىلع هالمأ ليئربج نأ ايندلا ءامس ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةلمج هلازنإ نيعمو

 ءامس ىلإ ظوفحملا حوللا نم هلازنإ ةمكحو «ةزعلا تيب :هل لاقي ءامسلا كلت نم لحن يف فحصلا كلت تناكو

 .يلفسلاو يولعلا ملاعلا نيب ةكرتشم ايندلا ءامس نأ ظوفحملا حوللا نم اقرفم هلزني لو ءاقرفم اهنم هلازنإ مث ايندلا

 «سوفنلل حيورتو «بولقلل سينأت هيف اقرفم اهنم هلازنإو «هيلع هعيمج لوزنب هترسمل ليجعت هيف ةلمج اهيلإ هلازنإف
 (يواضلا ةيشاح) .اقرفم الو ةلمج هلورن هتفي ملف «هتمأبو ك5 هب فطلتو

 تاعاطلا فرشو اهفرشل ؛كلذب تيم «ةليضفو هاج يأ ردق ريمألا دنع نالفل :مهوق نم :مظعلاو فرشلا يأ

 يأ ءاهئاضقو رومأملا ريدقت ةليل يأ ءريدقتلا نيعم  ردنقلا :؛ ليقو ءاهيف لزنملا فرشو ءاهييحي نم فرشو «اهيف

 ضرآألا نأل ؛قيضلا ىععمي ردقلا نم :ليقو ؛يلزأ ريدقتلاف الإو ءحوللا يف اهبتكت نأب ةكئالملاب اهريدقت راهظإ
 وأ نيرشعو دحأ ةليل اهنأ :ةيعفاشلا دنع اهاجرأ «ريخألا رشعلا راتوأ يف انفأ حصو «ةليللا كلت ةكئالملا نم قيضت

 نم اوحن هيف ركذ ام دعب ظفاحلا هلاق «نينسلا يف فلتخت افأو «نيرشعو عبس :روهمجلا دنعو «نيرشعو ثالث
 (نيلامكلا ريسفت) .اهلضف ةياغ كتيارد غلبت مل هنأب :افأشل ميظعت (نيلامكلا ريسفت) .الوق نيعبرأ



 ردقلا ةروس م5 نوثالثلا ءزجلا

 لمعلاف ردقلا ةليل اهيف سيل © ري لآ 2 خل رتفلا ليل ,دم :بيجعو
 رهشأيا كلاي يأ

 ملك سارت 9 ِع 5 9 98 : 202 : م م كر

 ضأ لك نِم هرمأب مِييَر نذإب ةليللا ف ايف ليئربج يأ حوّرلاَو لصألا نم
 انا ىه لح .ءابلا لئعم. ةيببس "ماو ,لباق ىلإ ةقيسلا كلل اهيف هللا هاضق

 1 تي وح ليللا موني ناك الجر ركذ لو هنأ هاج قيام عن روع أ ج رخأ [(ايبلا حور .هسفن
 " ىفلأ نم ري ردقلا ةلبلا هللا لزنأف «كلذ نم نوملسملا بجعش ع رهش نعل كللذ لعف ١ نييسكر ئح راهتلاب ودعلا

 يف مهريغ غلب يذلا لثم لمعلا نم اوغلبي ال نأ نع هتمأ رصاقت هنأكف عهلبق سانلا لامعغأ نعرأ 2 هنأ :أطوملا قو

 نم :لوقي ناك :بيسملا نب ديعس نأ هغلب هنأ :فللام لاق ءرهش فلأ نم اريخ ردقلا ةليل هللا هاطعأف عرمعلا لوط

 ءاشعلا ىلص نم :اعوفرم ةهانهأ ىبأ نع ناربطلا كورد ءاهتم هظحب ذحأ دقف ردقلا ةليل نم ةعامجلاب ءاشعلا كدنهش

 (نيلامكلا ريسفت) .ردقلا ةليل نم ظحب ذحأ دقف ةعامج يف
 5 ع م ىلا اول لا نيام ا 6 1 71 21 دس ف : :
 رمأ لك لجأ نم لزنت يا كادت قلغتتا .ماللا نعم اها :امهدح أ «ناهجو نم ل روحت :خلإ رمآ لك نف

 لق نم" : ليقو .مكاح هع هلاق ءةيدعتلل يىهف ءرتمأ لكب لق ضأ .عابلا وعم اهنأ : ناثلاو «لباقلا ماعلا ا ىضف

 ؛هرهاظ ىلع متي ال اذهو ءف وم رمأ لك نم مالس يه يأ (ةدعب امل قلعتم وه امعإو + لوف ديب افلدشم نسيل "يأ

 0 ةيشاح) .ردصملا اذه هيلع لدي فوذحم قلعتم هنأ دارملا امنإو ؛هلومعم هيلع مدقتي ال ردضم "مالس" نأل

 | نم اهلثم ىلإ توع اهئاحرو اهئالبو اهلحأو اهقزرو اهرهشو ةنسلا ربح + عيمج اهيف بتكيت :خإ اهيل

 نم فصنلا ةليل يف اهوحن و قازرألاو ضارمألاو نب نم 0 ا 8 هللا نأ طعس

 ىلع ميلست تاذ ةكتالملا عَ ميلستلا ئ :يعللا .مالبق 1 ل ريمض و نأ :ايهدحأ «كاهج و هيف 1: را

 دقلا ةليل ريمض هث :ناثلا و «ةيحتل ةيحتلاب ةنمؤمو نم وم لك ىلع ةليللا كلت نوملسي مُهَأ :رب ريسفتلا لاو «نينم ملا

 عفت ري نأ نيريدقتلا نم لك ىلع زوحو «فوخم ع يش لك نم ةمالاس تاذ ردقلا ةليل يأ ةم الاس ئعم ١ "مالساو 1

 دنع هب لعاف "نينا ف عءاذدتب الان عفت ري نأ 1 يروهشملا وه اذه عرحؤم كييف "يه" و سصدقم ربحت هنأ ىلع ا

 نذإب" :هلوق لع اهات مالكلا لعجي ويسمع نأ مدقت لقو «فض ولا لمع 2 ةاعتعالا ط: خشي يأ هنأ ع شفيحعألا

 (لمجلا ةيشاح) .هليوأت مدقتو «هدعب امم "رمأ لك نم" قلعيو "مير



 ةنيبلا ةروس ش 7”. نوثالغلا ءزجلا

 .هعولط تقو ىلإ اهرسكو ماللا حتفب 29 رجفلا عّلَطَم َىَح أدتبمو مّدقم ربخ
 :ةيلغ سلس الإ ةنموم الو نمؤغ نهال قةكفللا ىم اهيق ماسلا ةرثكل «أمالس تلعج

 تايآ عست ةيندم وأ ةيكم ةنيبلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءمانصألا ةدبع يأ َنيِكِرْشُمْلاَو بّتكْلا ٍلهأ نايبلل َنِم أوُرَفك َنيِذّلا نُكَي ْمَل

 لب ؛هنم فاخمي ام كلذ وحنو قعاوصلاو حايرلاك تافآلاو رورشلا نم ءيش الو ءاد اهيف ثدحي ال يأ :مدقم ربخ
 ردقو ءفوذحم هفاضم نأ ىلإ ةراشإ :هعولط تقو ىلإ (نايبلا حور) .ةمالس وه امنإ ةليللا هذه ف لزني ام لك

 تقول امنا هلعج ماللا رسكب أرق نمو «يميم ردصم ماللا حتفب علطمف ءايغملا سنج نم ةياغلا نوكتل ؛فاضملا

 ةليل ةمالع :اولاق :ةدئاف (نايبلا حور) .ليزنتلا مكحل ةياغ اهنأ ىلع "لزنت"ب ةقلعتم "قح"و «نامز يأ عولطلا

 سمشلا عولط دنع دعصت ةكئالملا نأل ؛اه عاعش ال اهتحيبص سمشلا علطتو «ةدراب الو ةراح ال ةليل اهنأ ردقلا

 (بيطخلا ريسفتو نايبلا حور) .حلملا ءاملا بذعيو «ةكئالملا ةرثكل ؛اهئاعش راشتنا اهدوعص عنميف ؛ءامسلا ىلإ
 ةليل :دهاجم لاقو «ةمالسلا الإ ىضقي الو ةليللا كلت يف هللا ردقي ال :ئععملا :كاحضلا نعو :هيلع تملس الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .اهيف لمعي نأ ناطيشلا عيطتسي ال «ةملاس ردقلا

 نآرقلا لازنإ تبث امل هنأ اهلبق امل اهتبسانمو .روهمجلا لوق وه "ةيندم وأ" :هلوقو ءاف# سابع نبا لوق وه :ةيكم
 تبث ىلا ةرهطملا فحصلا مهيلع ولتي «ءلوسرلا مهيتأي يح هيلع مه امع نيكفنم اونوكي مل رافكلا نأ ىلاعت ربخأ

 ىور .كيلإ يحوأ امي لست لب ,مهرفكو مهقرفت ىلع نرحت ال :لوقي هللا نأك دي هل ةيلست اهيفو «هيلع اهلازنإ
 أ لاقف ."اورفك نيذلا نكي مل" كيلع ًارقأ نأ يرمأ هللا نإ :بعغك نب يبأل لاق 2 يبلا نأ كلام نب سنأ

 ىلع ىلعألا ةءارق :اهنف «بادآ ثيدنلا نم ديفتساؤ .هيلغع 2 اهأرقف بأ ىكبف ءمعن 2 يبلا لاق ؟كل ينامسو

 فو «ملعلاب ناقتإلاو ظفحلا عيرس صيصخت :اهنمو ءريغصلا ىلع هتءارق نم ريبكلا فنأي الو :عضاوتلل ؛هنود نم

 رمأو ؛ملعتلاو ميلعتلل حلصي ةقث هنأب اراعشإ ؛هرظنو هللا لوسر رس عضوم لعج ثيح ّيبأل ةميظع ةليضف كلذ
 (يواصلا ةيشاح) .هيلع أرقي نأب هللا نم 2 هللا لوس

 نبا ىور امك باتكلا لهأب دارملا مث .نيرفاك نيكرشملا ضغب نوكي ال نأ عزلي تح ضيعبتلل ال :نايبلل "نم"

 ماعإ عم ارافك 0 يببلا لبق باتكلا لهأ نوك عزلي الف ةنيدملا فارطأب اوناك نيذلا دوهيلا : فك سابع

 حراشلا صخ امنإو «هريغ وأ امنص اكيرش دقتعا نم :كرشملا :نيكرشملاو (نيلامكلا ريسفت) .مهيبنو مهياتكب
 (نيلامكلا ريسفت) .مه انهه دوصقملاو مانصألا ةدبع برعلا يك رشم نأل ؛همومع



 اا اا ا سلا يا
 ْمكَتَأَت َىَح هيلع مه امع نيلئاز يأ "نكي" ربخ َنيكَفنُم "لهأ" ىلع فطع

 نم لدب هلأ َنْب لوُسَر .5ُ دمحم يهو ةحضاولا ةجحلا يأ 7: َهَتَدَبْلا مهتتأ
 ةبوتكم ماكحأ ُبْمُك ايف .لطابلا نم ؛#: َةرهَطُم اَهُحح ْاوُندَي هك يبلا وهو "ةنيبلا'
 56 هب 4 نم نه م «ناآرقلا وبهو: كلذ نمضي ولكي يأ ةميقدس م“ ُهَمَيَق

 ه2 : دعب نِم لإ دْنِص هب ناعإلا ىف َسَتكلا أوُثوَأ نينا قكفت امو ..رفك نم

 نيعمتجم اوناك د هئيحب لبقو هل ةزجعم هب يئاحلا نارقلا وأ 0 وه يأ 5 ةقرويلا

 ءاررغلا مهينات# قا ادنمأ 12و يهده دي رت نع هديحق عاج اذإ هيب قانثإلا ىلع

 111 111 18-1 هللا أوُدبعَيِل الإ ليحنإلاو

 (لمدبا ةيشاحإ ."اورفك" لعاف نم لاح "باتكلا لهأ نم"و ؛ةصقان "نكي"ف ؛"نيذلا" انيمسازو :"نكي" ربخ

 مهنأ ركذي مل هنأ ىلإ ةراشإ [(نيلامكلا ريسفت) .هيلع ةلصلا ةلالدل ؛كلذ فذحف] :هيلع مه امع نيلئاز يأ

 ىلاعت لاق مل :ليق نإف (ريبكلا ريسفتلا) .هيلع اوناك يذلا رفكملا وه دارملا ذإ ؛مولعم هنكل ءاذاه نع نوكفنم

 ؛رمألا لوأ نم نيرفاك اوناك ام باتكلا لهأ نأب بيحجأ ؟لعافلا مساب نيكرشملا ركذو يضاملا ظفلب "اورفك"

 «نائ وألا هدابع ىلع اودلو مإف نيك رشملا فالخع ع دمحم ثعبممت.و ليخنإلاو ةاروتلاب نيقدصم اوناك مهنأل

 (بيطنخلا ريسفت) .رفكلا ىلع تابثلا ىلع لدي كلذو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقيرفلا نم نمآ نميف ةيآلا هذهو ءردقم كوسوفو اهل لإ سف وكاس ةجحلا يأ

 ريسفت) .لواحتي ةقالعب اهيف امع زاحم فحص وأ كهأرق هنأكف اهيف ام أرق امل هنأل ؛ةيزاحم ةيعاقيإ ةبسنلا

 ملع ىلع اوناك مهفأل ؛نيكرشملا نيبو مهنيب الوأ غمج ام دعب باتكلا لهأ درفأ امنإو :خ! قرفت امو (نيلامكلا

 (كرادملا ريسفت) .فصولا اذه يف لحخدأ هل باتك ال نم ناك هنع قرفتلاب اوفصو اذإف ءمهبتك ف هدوحج ول ؛هب

 اورمأ ام يأ غرفم ءانثتسالا [(بيطخلا ريسفت) ."مكل نيبيل هللا ديري" :ىلاعت هلوقك "نأ" نيعمب. ماللاو] :هللا اودبعيل الإ

 (نيلامكلا ريسفت) .هتعاطو هللا ةدابع لجأل الإ ءايشألا نم ء ىشب اورسمأ اه :قيعملا :ليقو: للا ةدابعل الإ ءيشب



 تلرلز ةروس لحل نوثالثغلا ءزجلا

 ءافتح كرشلا ىف َنيِدلا 4 نوعا ءاللا تديزو "نأ" تفذحف .هودبعي نأ يأ

 ةولّصلا أوُميِقيَو ؟هب اورفك فيكف ءاح اذإ دمحم نيدو ميهاربإ نيد ىلع نيميقتسم

 ٍلْهَأ نم اوُرْفك نيينلا نإ :ةميفتسملا يو ٍةَمْيقْلا ةلملا ٌنيِدبَكِلَدَو ةوكرلا أوُتوُيَو
 مهدولح ارق يأ ةردقم لاخ ةِف نيِداَخ ف ران ف َنيِكِرْشِمْلاَو بتكلا

 ِتَحِلَّصلأ أوُِيَعَو 0 َنيِذَل دإ © ةّيِربْلا رش مه َكيتَلْوَأ ىملاعت هللا نم اهيف

 ىرجت ةماقإ ِندَع تدنج مير كقع 5-1 .ةقيلخلا 2 ةيربْلا 8 م كلوتلوأ

 3 عكا 3 3 / 00

 9 1 ا روكذملا

 تايآ عست ةيندم وأ ةيكم تلزلز ةروس

 6-55 هال فو ءمفف هيو يعلم َنهاَرلَ ةعانسلا مايقْل ؛تكارس ةضرألا يبلزلز اذإ

 هتاذل اصقان ناكل ضرغل هللا لعف ولف ؛«ضرغل ماللا هذه نأ :وهو لاكشإ عفد ىلإ ةراشإ هلعل :هودبعي يأ

 حضوأ هريغ عينص نكل "نأ" نيعمج لب ءاهلصأ ىلع سيل ماللا نأ :باوحلا لصاحو ؟لاحم وهو «هريغل المكتسم

 ردق [(نيلامكلا ريسفت) .ةفاضإلا ححصي يرابتعا رياغت امهنيب نيدلاو ةلملا] :ةميقلا ةلملا .دوصقملا اذه لدأو

 (نيلامكلا ريسفت) .هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ ةلزنمب اهإف ؛هتفص ىلإ ءيشلا ةفاضإ مزلي الكل ؛فوضوملا

 تانج" :هلوقو «لاح "مهير دنع" :هلوقو «أدتبم :مهؤازج .هرقمو قيرف لك نابي يف عورش :اورفك نيذلا نإ
 .ةنج دحاو لكل نوكيف ؛داحآلا ىلع داحآلا ماسقنا يضتقي وهو «عمجلاب عمجلا ةلباقم نم اذهو «ربخ "ندع

 © ناَتنَح هْبَر َماَقَم لقاح نملَو# :هلوق هيلع لدي امك تانج دحاو لكل ن نأو «هتقيقح ىلع قاب ع ءمجللا :ليقو

 امج ايندلا لثم تانحللا كلت ندأو تانج عبرأ دحاولل رك ذف (5؟ :نمحرلا) 4 ناَتنَح اًمهنود نمو# ( 4 :نمحرلا)

 (لمجلا ةيشاح) .تارم رشع اهيف
 مزلي الثل ؛'مهؤازج" يف "وه" نم الاح نوكي نأ زوجي الو ءاهوطعأ وأ اهولخد يأ فوذحم هلماع :اهيف نيدلاخ

 :هلوقو «رباجو ءاطعو دوعسم نبا لوق يف يأ :ةيكم (لمحلا ةيشاح) .يبنحأب هلومعمو ردصملا نيب ني
 (بيطخلا ريسفت) .ةداتقو سابع نبا لوق يف يأ "ةيندم'



 تلزلز ةروس 7/1١ و ن وثالغلا ءزججا

 ءاهاتومو اهزونك 2 اَهَلاَقْنَأ ُضَرَأْلا ٍتَجَرْخَأَو .اهعظعل سمانا ديدنعلا اهكيرحت

 .ةلاحلا كلتل اراكنإ 2: ل ام ثعبلاب رفاكلا زيسإلا َلاَقَو . اهرهظ ىلع اهتقلأف

 ريخ نم اهيلع لمع امن. ريخن 2 + هدا ُتَرَحت :اهباوجو "اذإ" كيم لدي ٍكِيَمَوي
 اذإ اوبس يأ

 مل

 دعمشت" :ةيدحلا قو ,.فللذب هرمأ يأ اهل اخو َىَلَبَر نأ ببسب نأب .رشو

 نوفرصتت *باثلا ردن ُدَصَي ٍذيَمَوَي اهرهظ ىلع لمع ام لكي ةمآ وأ دبع لق" ىلع
 ل عج هب

 الوعفم هنوك حصت يك بارطضالا يأ ؛ءلوعفملل ىئبملا ردصملا وأ ءردصملاب لصاحلا هنم دارملا :ديدشلا اهكيرحت

 ؛ةديدش ةلذلز هن وك ىلع لكي اهازلز :ليق لو ؛ةيدهع انأو ةفاضالل ةيحج وت مالكلا كو ؛لوهجبا لعفلل اقلطم
3 

 ع

 امهنأل ؛"وأ'ب ربعي نأ بسانملا :اهاتومو اهزونك (نيلامكلا ريسفت) .يآلا سوؤؤرل ةقفاوملا ةفاضإلا يف اضيأو

 نمز يف يناثلاو «ةيناثلا ةخفنلا دعب لوألاو «زونكلا جارخإ دارملا :ليقو «تاومألا جارحإ دارملا :ليق «نالوق

 اهاطعأ امك لاقثألا جارخإ ىلع ةوق ضرألا هللا ىطعأف «نيمدقتملا نيلوقلا ىلع ناعرفم امهو .هدعب امو ىسيع

 (يواصلا ةيشاح) .ريرحلا نم معنأ وه يذلا يرطلا فيطللا تابنلا جارخإ ىلع ةوَقلا

 رسفت) .(6295 :شسشي) 4َنولَسرُملا َقَدَّصَو ُنَّمْحَّرلا َدَعَو ام اذه :لوقيف نمؤملا امأف :ثعبلاب رافكلا

 ؛لاقثألا نم اهيف ام تي رخأو «لاول دا نسم ةديدشلا ةرملا هذه. تلرلز ضرألل عيش يأ يأ :اه اه (ن ةلامكلا

 اب قلطني الو «ناذآلا امب عمست مل ىلا بئاجعلا نم اًنوري امل ابجعتو «لئاحلا رمألا نه هدهاش امل اماظعتسا

 َدَعَو ام اذه :ةقافإلا دعب لوقي نمؤملا نكل ؛ءايحأ اًهاومأ ظفلتو لزلزت نيح ةيناثلا ةحخفنلا دنع كلذو ؛ناسللا

 (كرادملا ريسفتو نايبلا حور) .(25 :سي) اندم م َنثَعَب نم :رفاكلاو عن لما ققتفو نمدحَرلا

 امب دهشتف اكاردإو ةايح اهيف هللا قلخي نأب يقيقح مالك وه :ليقف «ثيدحتلا اذه ف فلتخا :اهرابخأ ثدحت

 ءاقم.عوقي انه لاوحألا نم اهيف هللا تادحإ نع زاحب وه :ليقو ءرهاظلا وهو :ةيصعمو ةغعاط نم اهيلع لمع

 . "اهرابخأ" :هلوق :ىاثلاو: «ءسانلا :ةريدقت فوذخم لوألا نيلوعفم ىلإ ئدعتي "ثدح"و ءناسللاب تيدجتلا

 امب دحاو لك ىلع دهشت" :ثيدحلا يف ءرشو ريخ نم اهيلع لمع امب ضرألا ربخت يأ :ربخت (يواصلا ةيشاح)
 (كرادملا ريسفت) ."اهرهظ ىلع لمع

 ,"نسانلا" نم لاخ "اناعشأ"و ءاردقم "ركذا"بف اقإو "رضي" كروضتق امإو فلبق "ذقفوي" نم لدي ااهإ :خل ! ذئموي

 ىلإ ةزمهلاب ىدعتيف ءةيرصبلا ةيؤرلا نم وهو ع "ردصياب ةقلعتم ماللا ' مهامعأ اوزيل" :هلوقاؤ «نيقرفتع يأ تيتش عمج

 (لمجلا ةيشاح) .مهلامعأ ءازج اوريل نأ 'مهلامعأ" امهيناثو «لعافلا بئان يه ىلا واولا امهوأ :نينثا



 تايداعلا ةروس 711 نوثالثلا ءرجلا

 تاذ ذحآو «ةنحلا ىلإ نيميلا تاذ ذخآف «نيقرفتم اًناَبْسَأ باسحلا فقوم نم
 َلَمْعَي نَمَف .رانلا وأ ةنحلا نم اهءازج يأ © َمُهَّلَمَعَأ ْاَورْيِل رانلا ىلإ لامشلا

 طض د 5 2 يسع رت“ نتا و «إ . مني 25 -3

 مرد َلاقتم لمعي نمو .هباوث دي ل دةري اريخ ةريعص ةلمن هل رز ةرد لاقثم

 # م

 .هءازحج ىري 22 ههري

 هنآ ةريشغ فدحإ ةيدم وأ ةيكف:تايداعلاو ةروس

 ميحرلا مخ لا هللا .مسسب

 تدع اذإ اهفاوجأ توص وه ب 03 عيشو وزغلا يف ل ودعت ليخلا ِتَيِدنَعْلأَو

 ' سايس

 ةراجحلا تاذ ضرألا يف تراس اذإ اهرفاوحب 29 اًحَّدَق رانلا يروت ليخلا ِتَيِروُمْلََف

 (نيلامكلا ريسفت) .فقوملا لإ نيل لا نم هجراخم نم :يضاقلا لاقو :باسحلا فقوم نم

 لياسلا .هيناه انام اامهدخا نيلحير. يف ثلزت: :لئاقم لاق. "منهما اوريلا" ؛هلوقا يف ؤاوللا ليصفت' :لضغيا نمف
 ؛ةرظنلاو ةبيغلاو ةبذكلاك ريسيلا بنذلاب نواهتي رخآلا ناكو ؛ةزوخلاو ةرسكلاو ةرمتلا هيطعي نأ لقتسيف

 لاق اذه و «هنوطعي ريخلا نم ليلقلا يف مهبغرتل ؛ةيآلا هذه تلزنف «رئابكلا ىلع رانلا ىلاعت هللا دعو امنإ :لوقيو

 ادفو:«جناللا نيم ريسيل سيلا مهراحشلو ,'ةييلع ماكنت دنت ل نمق:ةقول قت ولو د ,انلا اوقتا" :مالسلاو ةالصلا هيلع

 نوكي نأ زوجي دقو :هباوث ري (يواصلا ةيشاح) ."ابلاط هللا نم امل نإف ؛بونذلا تارقحمو ا :ةشئاعل: دي لاق

 هلع فحت .,نكلو ؛رالا نع هل.ةاحن نوكي الهنأ ىلع لوم رافكلا تاريخ نالطب قف رابخألاو راثآلا نم غور اف
 (نيلامكلا ريسفت) .رفكلا ىئوس اهبكترا ةيانج ىلع هبحج وتسي يلا ةبوقعلا

 كعب اككلع هنأ هديؤيو «هريغو سابع نبا لوق ف يأ "ةيندم وأ" :هلوقو ريغو دوعسم نبا لوق يف نأ :ةيكم

 مسقأ :تايداعلاو (يواصلا ةيشاح) .مهنم لصح امتي هل امالعإ تلزنف ربخ مهنم هتأي مل رهش ىضمف اليخ

 عمج :تايداعلاو هيلع مسقملا ىلع اعينشتو ءهب مسقملل اميظعت ؛ةثالث رومأ ىلع ةثالث ماسقأب ىلاعت هناحبس

 ةبولقم ”تايداعلا" يف ءايلاف :ودعت (يواصلا ةيشاح) .ةعرسب يشملا وهو ودعلا نم ؛ةعرسب ةيراحلا يهو «ةيداع
 ةرابعو :تدع اذإ .اهنم الاح عقاولا فوذحملا هلعفب بوصنم ردصم "احبض" نأ ىلإ ريشي :حبضت .واولا نم

 ءرانلا جارخأ :ءاريإلا :احدق تايروملاف .يرحلا :ودعلا :"حارصلا" يف «يرحلا وه :ودعلا نودع اذإ :هريغ

 برضلا :حدقلا :احدق .اران اهنم نجرخيف ةراجحلا نهكبانسو نهرفاوحب نبرضي ليخلا نإف ؛برضلا :حدقلاو

 ءاريإلا نإف ؛"تايرومل"ب بوصنم هنأ رسفملا ظفل رهاظف ءاحدق حدقي يأ ةقباسلا هوجولا هبارعإ يفو ءكصلاو

 (نيلامكلا ريسفت) .ازييمت نوكي نأ لمتحيو ؛حدقلا ىلع لدي



 تايداعلا ةروس “ا نوثالثلا ءزجلا

 05 ' | 5 حي يو راكم

 .اباحصأ ةراغإب حبصلا تقو ودعلا ىلع ريغت ليخلا 2: احًبص تدريغملاف .ليللاب

 . نوهت رحم ب ءارابغ ٠ 9 عَعَم تقولا كلذب وأ نه ودع ناك هب نجيص َنّرْئأف

 ىلع لعفلا فطعو هطسو كدرص يأ ءودعلا ل 2 مج عقنلاب هدب نطسُوَف

 رفاكلا َننإلا َّنِإ .نرغأف نيروأف نودع يتاللاو يأ «لعفلا ليوأت يف يف هنأل ؛مسالا
 ةلوصوم هريغو "تايداعل !" يف ماللا

 2 ديبَشل هدوتك يأ َكِلذ ْنْع هَ .ىلاعت همعن دححي روفكل 2: ٌدوُنَكل -هبرل

 بحلا كيا يأ 5 هيدشل لاملا يأ ري ب 2 أ 7 .هعنصلب هسفن ىلع دهشي

 .اوثعب يأ ىتوملا نم 2: روبقلا ىف ام جرخأو ريث ٌرثعُب اذإ ملَعَي الفا رب لميا
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 ا

 نأ ؛حبصلا صيصخلا و (ةيفرظلا ىلع ب وصخم ا احبص .حابصلا تفقو ريغت ىلا ليخلاف : اححبص تا ريغملاف

 (نيلامكلا ريسفتإ .هيف ةداتعم تناك ةراغإلا

 ىلإ وأ ناك ىل ! ريمضلا ٠ نأو ؛ةيفرظ ءابلا نأ ىلإ ريشي م تفولا كلدذب وأ .رابغلا ليخلا تراثأف :اعقن نب رثأف

 (ةيلامكلا نيسفو' ةسئالل حلل وأ ةيببس.ءا بلاق :ةراغالل ريسقلا لمت ذقاو..ءهيلع قايسلا'تأل وأ ةرابقعاب .تقولا

 اناينلا حور) .مهطسو يف لحد يأ ءادعألا عومج نم تقولا كلذ يف نطسوت يأ :اعمت» هب نطسوف

 ,ةدفر عنميو .هدحو لكأي يذلا دونكلا" :ثيدحلا قو علحخد هبابو ءاهرفك ي أ ةمعتلا كفك 5 لاقيف يأ : روفكل

 ةسه ادإو .عورج رتشملا ةسم اذإ يذلا وه :ىوبكلاو عولها :ئيرضصملا نوبنلا وذ لاق 5 'ةدبع برصيد ةءاطعغع أ

 اع هرثأ روهظب لاحلا ناسلب هلمع يأ :هعنصب (يواصلا ةيشاح) .عاونم ريخلا

 ىلع ايرج اريمخ هام امعإ :تلق ؟امارحو انين نوكي نأ ىسقو أريح لاملا سدج هللا و :تلق نإف :ريخلا بسجل

 ف امك لاما وه نارَقلا ِق عفو اه يح ريخلا همر نع *لاملا يأ .اريخخ لاملا ل ودعي اوناك مكإف ئةداعلا

 (نيلامكلا ريسفت) ."اريخ ىرت نإ" :هلوق
 نم بهذلاو ؛نيبتلا ننف ربلا جارخإك رشقلا نه بللا جارخإ :ةينلا لا هركذ امك ليصحتلا ئعم لصأ :زرفأو نيب

 (نيلامكلا ريسفت) ٠ .نييبتلا ة زارفإلا مزلتسي وشو ,ندعملا



 ةعراقلا ةروس 0 7١ * | نوثالثلا ءزجلا

 ديعأ .مهرفك ىلع مهيزاجيف ملاعل 2 ُرْيِبَحْل ٍذَِمَوَي حم مكر َّنِإ .ناهيإلاو رفكلا نم
 هيزاحن انإ يأ ."ملعي" لوعفم ىلع تلد ةلمجلا هذهو «ناسنإلا نونغمل أ رظن ًاقتدي ريمضلا

 .ةازاحما موي هنأل ؛امئاد ريبخ ىلاعت وهو "ذئموي"ب "ريبخ" قلعتو .ركذ ام تقو
 هيزاجي يكأ

 تايآ نامث ةيكم ةعراقلا ةروس

 ءافأشل ليو 2 ةعراقلا ام .اها وهأب بولقلا ع رقت يلا ةمايقلا يأ 6 ةَعراقلا

 ليومهت ةدايز 2 ةعراقلا اه كلملعغأ َكلئَرْذَأ اَمَو ةعراقلا" ربح ءربحخو أدتبم امهو

 ................ اهريخغو ةيناثلا "ام"و .هربخ اهدعب امو أدتبم ىلوألا "ام"و ءاه

 ىلع تلد ةلمجلا هذهو .لضألا هنأل ؛بلقلا لمع صيصخت و ءاقلطم رشلاو ريخلا لمع وأ :ناميإلاو رفكلا نم
 الل وعفم نويكيف "مال" دار "يبقتلا'او (ةزمهلا حتفب 0 معو 5 أنه تقو هيزاح انإ يأ "هلعي' لوعفم

 ةفناتسم ىهف :"اذإ'" يف لماع وه يذلا فوذخملا يأ :"ملعي" لوعفم ىلع تلد (نيلامكلا ريسفت) ."ملعي"ل

 (لمجلا ةيشاح) .ف وذحملا لوعفملا يلع ةلاد

 :باوحلا لصاحو ؟نامز لك ف مهي ريبخ ىلاعت هنأ عم كلذ لاق فيك :وهو لاؤس نع باوج :خلإ ريبخ قلعتو
 قل الصتم ءازجلل ابجج وم ملعب ماع ةأانعم وأ ملعلاب زوجيف ءمهطامعأ ىلع دموي مهيزاحم ىلاعت مكر نأ ةأانعم نأ

 ةدئافو :"ريبكلا" يفو ءنوكيس امو ناك امم طيحم ىلاعت هملع قلطم الإو «مويلا كلذب هدييقت هنع عوبني امك

 ذأ هناك ؟مويلا كللملا 2 :هريرمتو يءازجلا تقو هنأ لزي م املاع هنوك عم "لوهموي" :هلوق ُق تقولا كلذ صيصخت

 .هاوتف جورت ملاع الو ,همكح جوري مكاح
 ممي محير نإ" :هلوقب ةمدقتملا ةروسلا متحو روبقلا ةرثعب ركذ امل ىلاعت هنأ هلبق امل اهتبسانم :خ! ةعراقلا ةروس

 (يواصلا ةيشاح) .ةعراقلا وه :ليقف ؟مويلا كلذ امو :ليق هنأك «ةمايقلا لاوحأب هعبتأ "ريبخل ذئموي

 «سكعلاب يأ آلتي "ةعراقلا"و ع ربجت ةيمهاهفتساالا "نه :دوعسلا يبأ كه ءربخخو أدتبم "ةعراقلا"و "نن" ظفل :ادتيف امثهو

 "ام" ةملك وه انهه ةماخفلاو لوهلا ةدافإ رادم نأ ف بير الو «أدتبملا ال ربخلا وه ةدئافلا طحم نأ ةرم ريغ رم امل

 .لوألا ةعراقلا يأ "ةعراقلا ربح" :هلوقو ."ةعراقلا" ال



 ةعراقلا ةروس 1 نوثالغلا ءرجلا

 ُوُكَي عرقت يأ "ةعراقلا" ةيلع لاق ةببصان م موي + 4 ىردأ"لا قافلا لرغفلا ل يف
 لاول كمت ءفاكلاوا فا

 نص
 ص

 ؛ضعب يف مهضعب جومي رشتنملا دارجلا ءاغوفك 2 ٍثوُعْبَمْلا ٍشاَرَفْلاَك سائل
 دب .ىفرطتلا نويلاك كاتبلا ٌةوقكَو .بسنا اعني نأ قإ ةوحلل

 1 _ . م م : 0 ب ءأ | مهم

 نكتة ديل 1 ْ را هتانوزوم يأ

 نوكي نأ زوخي الو «ربخلاب امهنيب لصفلل ؛لوألا "ةعراقلا" ظفل لماعلا نوكي نأ دخلو :خ! ةعراقلا هيلع لد

 افوذحم هبصان نوكي نأ نيعتف «نيعملا ثيح نم هعم فرطظلا مكتلي ال هنأل ؛ثلاثلاو يناثلا "ةعراقلا" ظفل لماعلا

 سانلا نوي يأ ؛ةصقانلا "نوكيال ربحت "شارفلاك"و ؛سانلا نوحي موي لوقلا عرقت يأ "ةعراشلا" هيليغ تلو
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 يفو .شارفلاب نيهبشم مفوك لاح نورشحيو نودحجوي يأ ةماتلا "نوكي" لعاف نم لاح وأ .ءشارفلاب نيهبشم
 ءاضعب مهضعب بوكرو ءضرألا يف مهراشتلاو مهقحلي يذلا شيطلا :اهنم «ىش تاغلابم شارفلاب سانلا هيبشت
 (لمجلا ةيشاح) .رانلا ىلإ رياطتلاو ؛ةهحج لك نم ىعادلا ةباحإو «للذتلاو فعضلاو ةرثكلاو

 ."سوماقلا" يف هلثمو (حارصلا) .حابصملا ىلع محقتي لازي الو «رانلا يف طقاستي يذلا ريطلا :ةشارفلا : شارفلاك

 هبشي شارفلا نأ فورعملاو ؛ةحانج تبني نأ دعب دارخلا :غءاغوغلا :”سوفماقلا" ف :رشتنملا دارجلا ءاغوغك

 نيب عمج امنإ :2إ لابجلا نوكتو (نيلامكلا ريسفت) .رانلا ءوض ىأر اذإ رانلا يف هسفن ىقلي نأ هتداع «بابذلا

 نهعلاك ريصت ح ةبلصلا ةميظعلا لابحلا يف ترثأ ةعراقلا كلت نأ ىلع اهيبنت ؟لابحلا لاح نيبو سانلا لاح
 .باسحللا و تكيلكشلاب دوصقم وه يذلا فيعضل هلا ناسنإلا + لاح كفيكف :فلكم ريغ اهوك عم شوفنملا

 ف اذك .«فدنملاب قورطملا فوصلا :فودنملا ,نأضلا دلحج يطغي رعشلا :فوصلا :فودنملا فوصلاك

 عمج وأ هللا دنع رطخو نزو هل يذلا لمعلا وهو ءنوزوم عمج نيزاوم :هنيزاوم تلقث نم امأف ."حارصلا'
 وأ ءانازيم فلكم لكل نأل وأ ؛ميظعتلل ؛عمجلاو «فيفحخ لطابلاو ف قطا .نأل ؛اهناسحر اهلقثو ءقازيم
 :اولاق «لامعألا الإ هيف نزويال ؛ناتفكو ناسل هل نازي هنإ :افق ن لاق «انقرتكو تانوروملا فالس

 ىتؤي عي .حبقلاو نسحلا يف امل ةبسانم ةيرهوج روصب ةيضرعلا اوم زو وأ لاسفألا نتكش هلق عضوت

 جعحج رث نمف يأ ةناويملا ف عضوتف (ةئيس ةروص ىلع ةئيسلا لاتجتعألاب ه (ةنسح ةروص د ةحلاضلا لاتمعألاب

 ةيضار :مهضعب لاقو ءاضرلا ببس شيعلا نأل ؛ببسلا ىلإ دانسإلا ليبق نم «ةيضار ةشيع يف وهف ةتانسح ريداقم

 (يحخركلا ريهسفتز -انهنع اهيسانص نظارروعأ
 ا
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 م. هّيه أم يلا اَمَو ٌةَيِواَه ةدكيسيسلا ثَأَف هتاننسسح يلع ةئائيس تحجر

 تشتت هقفقسلل "5 هّيه' ءاهو ؛ةرارخلا ةديدش 5 1 راك يض ؟ةي واه ام يأ
 ةقاحاةروس 2 ةنابب رم دقو

 تت

 .داصو فدحت ةءارق قو .افقوو الصو

 تايآ نامث ةيكم رثاكتلا ةروس

 دانسإلل الاثم اهوركذي يناعملا لهأو ؛لوعفملا ئيعمب. لعجي دقو ءبسدلل ةملكلا نأ ىلإ ريشي :خلإ اضر تاذ

 (نيلامكلا ريسفت) .يزاحملا
 ز اذإ يصاعلا نمؤملا نأ يضتقي ةيآلا رهاظ نإ :تلق نإ ءاسأر هتانسح تمدع اذإ ىلوأو يأ :2! تحجر نأب

 هلخدأ لدعلاب هبر هلماع نإ لب ءاهيف هدولخ ىلع لدي ال كلذ نأب بيجأو ؟ةيواه همأ نوكت هتانسح ىلع هئائيس

 هيلع جرد ام اذهو «لدعلاب هلماع نإ ءادتبا يعي "ةيواه همأف" :هلوقف «ةنحلا ىلإ اهنم جرخي مث هبونذ ردقب رانلا

 اهولخخ نيزاوملا لقثب دارملاو ءرافكلا نيزاوم كلتو «ةيلكلاب تانسحلا نم اهولح نيزاوملا ةفخب دارملا :ليقو ءرسفملا
 ؛ةتائيسو ةتانسح توتسا نم وه ثلاث مسق ىقبو «تانسحلا يزاوت ال ةليلق تائيس دوجو وأ «ةيلكلاب تائيسلا نم

 هتائيس ىلع تداز وأ طقف تانسح هل تدجو نم نأ :لصاحلاو ؛ةنحلا لخديو ءاريسي اباسح بساحي هنأ :همكحو

 تداز نمو «ةنجلا لحديو اريسي اباسح بساحي وهف هتائيسو هتانئسح توتسا نمو «باسح ريغب ةنخلا يف وهف

 هل تدجو نمو «ةنحلا لحدي مث همرحج ردقب هبذع ءاش نإو «هنع افع ءاش نإ ةيشملا تحن وهف هتانسح ىلع هتائيس

 (يواصلا ةيشاح) .ةمالسلا هللا لأست ءاهيف ادلاعع زادلا ةاوأمف -رفاكلا وعو- طقف تافيس
 (نيلامكلا ريسفت) .هاوأمو هرقمو دلولا نكسم اهنأل ؛نكسملا نيعم. مألا نأ ىلع ريشي :خلإ هنكسمف

 ءاهفذح يراقلا لصو اذإو .«فقولاو ةحارتسالاو تكسلل ءاهلاو :هريغو "دوعسلا يبأ" ةرابعو :خإ تكسلل

 .لصولا عم اهتابثإ زيجأ دقو ءفحصملا يف ةتباث األ ؛جاردإلا اهطقسي الثل ؛جردي ال نأ هقح :ليقو

 نيهاللا مذ ةمايقلا لاوهأ ركذ امل هنأ اهلبق امل اهتبسانمو يسع اهيفا 53 يلا ةروسلا يأ :رثاكتلا ةروس

 .ةريشعلابو هب رخافتلاو «لاملا ةرثك ف يرابتلا مكلغش :رئاكتلا مكاشأ (يواصلا ةيشاح) .اهنع نيلغتشملاو



 رثاكتلا ةروس 15 نوثالغلا عزجلا

 وأ اهيف متنفدف متم نأب جي رباَقَملا عر اًَّدَح . لاحرلاو دالوألاو لاومألاب رخافتلا

 قوفياعت ةنئاودس الك مث - نوَمِلِجَت تقوي عدر الك .ارئاكت ىتوملا متد
 | وق

 نيدبلا' ملبن قيشافك ولا افلم هل“ .ريقلا يق رق ده ع رتل دعس كراك ةهقاع هوس

 وس باوج رانلا 2 ةدعقألا نءوولا ف متلغتشا ام رخافتلا ةبقاع اهيقي اهلك أ

 هر م اعبوو ةياسام ها # .عارلا ىلع اهتك رح تيقلأو هنيعو لعفلا مال هنم فذحو .فوذحم

 ةعاط نع مكلاومأ ريثكت ىلع مكصرح .مكاهلأ :نيعملاو «نفدو تام اذإ هربق راز :لاقيف يأ :اهيف متنفدف متم نأب

 ؟هربق يف ثكمي تيملاو ءيضقنتو ةعاس نوكت ةرايزلا نإ :لاقي الو .كلذ ىلع متنأو «توملا مكاتأ ىح مكبر

 ثيلثتب ةربقم عمج :رباقملاو .هل ةرايز هربق يف هثكم ةدم ناكف :باسحلل روبقلا نم نولحتري ىتوملا نإ :لوقن انأل

 (يواصلا ةيشاح) .تاومألا هيف نفدت يذلا لحملا يهو :ءابلا

 رباقملا ةرايزف هيلعو ءممي امكت ؛رباقملا ةرايزب ىتوملا ركذ مهغولب نع ربعف «ةرايزلل ناث ريسفت :ىتوملا متددع وأ

 ركذتل تغعرش روبقلا ةرايز نأل امك ناك امنإو ءارحافت تاومألا ركذ ىلإ ءايحألا ركذ نم لاقتنالا نع ةيانك

 ةواسقلا نيالا اب, ر ,وبقلا ةرايز اولعح ثيح اوسكع ءالؤهو .رخافتلاو تاضهاسملا 18 ايثدلا بح ضفرو تثوملا

 نم لاقتنالا وأ توملا ىلإ لاقتنالا امإ ةرايزلاب دارملا نأ ىلإ عجار نيهجولا لصاحف ءايندلا بح يف قارغتسالاو

 عبتي امو روبقلاو شوعنلا ةفرحز نم اننامز لهأ هلعفي ام كلذ نمو «ممي رخافتلاو تارجألا 33 ىلإ ءايحألا ركذ

 لب ؛بجعلا هجو ىلع نكي مل نإ زوجيف تاعاطلاو قالخألا مراكم ركذ امأو ءاعبطو اعرش مومذمه وه امث كلذ

 (يواصلا ةيشاح) .هب ىدتقيل : معتلاب ثدحتلا ليبس ىلع

 0 "رعبكلا" يف لاقو عكر ادملا ريسفت) .مكاتوم نم رباقملا يق متددعو «رياقملا متترز نعي :خ ىتوم ا مددع وأ

 مهيأ اورخافت ؛فانم دبع ئبو مهس ئب يف تلرن اهنأ يور ؛ددعلاب رثاكتلا مكاهلأ : 55 هوجو ةيآلا ريسفت

 .مكتاومأو مكئايحأ عومجم عم انتاومأو انئايحأ عومجم اودع :مهس ونب لاقف رثكأ فانم دبع وه ناكف ءرثكأ

 لدي "رباقملا مترز يح" :ىلاعت هلوق نأل ؛نآرقلا رهاظل ةقباطم ةياورلا هذهو «ةيآلا تلزنف مهس ونب دازف اولعفف
 ؟عفني اذامف اددع مهنم رثكأ مكنإ به :لوقيو مهسفنأ نم مهبجعي ىلاعت هنأكف ءىضم رمأ هنأ ىلع

 (لمجلا ةيشاح) ."ول" باوج "هب متلغتشا ا راو ,ملعلا لوعفمل نايب :رخافتلا ةبقاع

 (كرادملا ريسفت) .ديعولا ديكوتل "مهسفنأ"و «فوذحم مسق باوج "نورتل ' :هلوق يأ :فودذحم مسق باوج

 ,نويأرتل :هلصأ نأل ؛"هنيعو لعفلا مال هنم فذحو" :هلوقو «قلعي الف عوقولا ققحم هنأل ؛"ول"ل اباوج سيلو

 .ةزمشا يه لعفلا نيعو «ءايلا يه لعفلا مالف



 لضطلاةروس_ ااا يخلو ءزح
 رت ..دجاو نعي «نياعو فار :نأل ؟ردصم © نيقيلا .تروع ديكأت انوزرتل رن

 نينكاسلا ءاقتلال ؛عمجلا ريمض واوو «تانونلا يلاوتل ؛عفرلا نون هنم فدح ناس

 نمألاو غارفلاو ةحصلا نم ايندلا يف هب ذتلي ام : ٍميِعْملا نَع اهتيؤر موي ٍذِبَمَوَي

 .كلذ ريغو برشملاو معطملاو

 تايآ ثالث ةيندم وأ ةيكم رصعلاو ةروس

 ميحرلا ةرضهعرلا هللا مسب

 .رصعلا ةالص وأ «بورغلا ىلإ لاوزلا دعب ام م وأ / ايننل 7) ٍرَصَعْلآَو
 نيستا نع يور اذك

 ا ِتدحلُصلاآ اوُلَْعَو أوُنَماَ َنيِذّلا لإ .هت 7 رس ىف نينا
 ءانثتسالا ةلالدب

/ 0 
 لح إي

1 

 ريسفت) .هريغو سابغ نبا نع لاقي اذك «خيبوت ال نانتما لاؤس لاؤسلا نأب :فلسلا روهمج لاق :خلإ نلأستل
 ىلع هلامتشالو «نيرظانلل ةربع هيف نأل ؛هب مق انإو نفك نابع نبا ع قعاور.اذك دل (نيلامكلا

 تاعاس نع ةعاس رخآ وأ يأ :خلإ دعب ام وأ (نيلامكلا ريسفت) .هتمكحو هتردق لامك ىلع ةلادلا بيجاعألا
 .ةتلع مدآ رشبلا لصأ هيف قلخ هنأل ؛هب مسقأ امنإو ؛راهنلا

 ءدهعلل نوكت نأو ءسنجلل نوكت نأ لمتخي ناسنإلا يف ماللاو فلألا :"ريبكلا" يف لاق :رسخخ يفل ناسنإلا نإ
 خش "(ويفاآ خيذلا" ءانسما .لوقلا اذنه ىلع -_- ؛سنخلا هتف دارملا نأ :لوألا ؛نيلوق هيف نورسفملا ركذ اذهلف

 نب ديلولاك نيكرشملا نم ةعامج ديري :امُذ سابع نبا لاق ؛نيعم صخش هنه دارملا :ئاثلا لوقلاو .ناسنإلا

 ."لهج وبأ هنأ" :عوفرم ربخ يفو ءبهل يأ يف تلزن :لتاقم لاقو «بلطملا نب دوسألاو لئاو نب صاعلاو ةريغملا
 .نومهوتي امم دضلاب رمألا نأ ىلاعت مسقأف ءرسح يفل ادمحم نإ :نولوقي اوناك ءالؤه نأ :يور

 فلام سأر وه يذلا هرمع عييضت يف ناسنإلا نارسخو «ةراجتلا لام سأر باهذ :نارسخلا :خلإ هتراجت يف
 سأر نم يلع اومحرا :لوقي جلث عئاب نع رصعلا ةروس نيعم تمهف :لاق هنأ مهضعب نعو «هينعي ال اميف هفرصب
 (نيلامكلا ريسفت) .باذي هلام

 الإ سانلا عيمج ىلع نارسخلاب مكح ىلاعت هنأ ملعاو ؛تايهنملا اوبنتجاو تارومأملا اولثتما يأ :تاحلاصلا اولمعو
 يف ةمكحلاو ءربصلاب يصاوتلاو ؛قحلاب يصاوتلاو .حلاصلا لمعلاو ؛نامبإلا يهو :ةعبرألا ءايشألا هذهي ىتأ نم

 وه هريغ صخي امو «حلاصلا لمعلاو ناميإلا وهو هسفن ناسنإلا صخي ام ىلع تلمتشا رومألا هذه نأ كلذ
 (يواصلا ةيشاح) .هدابع قحو هللا قحب ماق دقف كلذ عمج اذإف ءربصلابو قحلاب يصاوتلا



 ةزمهلا ةروس 7 نوثالثلا ءزجلا

 م تاعإلا يأ ّقَحلاب ايطعب مهضعب ىصوأ اديساوتو نارسحنت ىف اوسيلف

 .ةيصعملا نعو ةعاطلا ىلع 2: ربّصلاب

 0 وا ف ةزمها ةروس

 ىزمللاو زمهملا ريثك يفأ 4 رم قَرَمه لكن منهج يف داو وأ «باذع ةملك َّلَيَو
 قاحّتسإ نبا 0

 د ااا الا 1 يببلا باتغي 0 .ةبيغلا يأ

 نعطلا 5

 52 0 ماع نب ير ىو سلق

 11111 212 2ت-ب-ب--- 5 :ةدلطأ لاَ نأ هليل ثسح . رهدلا ثداودلع ةّدع

 (نيلامكلا ريسفت) .هراكنإ حضي ال يذلا تباثلا قحلا وأ لمع وأ داقتعا نم ري لك وأ نآرقلا وأ :نامجإلا يأ

 تحتم .ةجاردتا عم ركذلاب ىيصاوتلا اذه صيصخت و .«نيلوعفملا فالتخال ؛لعفلا ررك خا ريصلاب اوصاوتو

 هللا هب ىضري ام لعف يه يلا ةدابعلا ةبتر نع ةرابع لوألا نأل وأ

 ام سفنلا سيب درحجم سيل ريصلاب ةارملا نإف ملل لعف ام. اضرلا يه يلا ةيدوبعلا ةبتر نع ةرابع يباثلاو :ىلاعت

 (لمجلا ةيشاح) .انطابو ارهاظ هب ىضرلاو «لوبقلاب ىلاعت هنم درو ام يقلت وه لب ؛كرتو لعف نم هيلإ قوتت
 (نيلامكلا ريسفت) .ةيصعم عرزجلا نأل ؛ريخألا يف لخدي بئاصملا ىلع ربصلاو يأ :ةعاطلا ىلع

 ةيشاح) .مهلآمو نيرساخلا لاح هذه يف نيب ءرسح يفل ناسنإلا ناك امل هنأ اهلبق امل اهتبسانم :خإ ةزمحهملا ةروس

 سانلل بايعغلا :ةرمللاو ءزامغلا :ةرمشاو نئماطا :" سوماقلا يف :ةرمل ةرمش لكل (نايبلا حور) .ةكلها : ليو (يت واصلا

 هب ءانتعالا لامك زاربإل ؛قحلاب يصاوتلا

 ىرخأ دعب ةره هدع يأ ,ددعلا نم وهف يأ :ةاصخحأ يملا لق قلما م :ةرمهاو «ءكهمجو يف كنبيعي يذلا وأ

 ةرابعو ءريسافتلا يف نالوق امهنأل ؛"وأ" ئيعمب واولا لعلو 7 ف اذكه :ةدع هلعجو (نيلامكلا ريسفت)

 . ' لمتجلا" نم ءانوعو ةريخذ هلعج و ةدعتسا يأ ةدعلا نم وه :ليق ىددعلا نم ذ بخأم وهف كاسح ئىأ : "قرات"

 لاملا عمجي .هلاب ام :ليق هنأك «لاؤس باوح+ يف اعقاو اينايب افانثتسا افنأتسم نوكي نأ زوجي :خلإ هلام نأ بحي

 لأ هلهج نظي يأ هدلغع قي عراضملا ةانعم صضام "هيلا" عما لعاف ف هلاح ن 8 نأ زوجنو أهي متهيو

 (لمجللا ةيشاح) .اهيف ادلاخ ريصيف ءايندلا يف دولخلا ةبتر ىلإ هلضوي يأ هدلخي هلام



 ليفلا ةروس ٠ 0758 0 نوثالغلا ءزجلا

 اسوا

 5 8-5 يأ فوذحم مسق باوج َنَدَبَتُيَت عدر الك .تومي ال ادلاخ هلعج

 ١ ةمطُخلا ام كملعأ َكِنَرْذَأ آَمَو .اهيف ىقلأ ام لك مطحت نلا © ٍةَمَّطُحْلآ

 ديار بولقلا 2: ةَدِعفَألآ ىَلَع فرشت ُعلْطَت نقلا ٠ ةرعسملا 2: ةَدَقوُمْلا هلل

 'لك" ىيعمل ةياعر ريمضلا عمج ِمِيلَع ابن .اهفطلل اهريغ ملأ نم ّدشأ اهلأو
 1 بولقلا ملأ ي

 (ه89) ةدّدمم امهحتفبو نيفرحلا مضب ِلَمَع 5-2 .ةقبطم ءاطدب واولابو زمهاب 29 ةَدِصّؤَم
 صفحو ةزمح و ورمع يلال

 .دمعلا لخاد رانلا نوكتف «هلبق امل ةفص

 تايآ سمخح ةيكم ليفلا ةروس

 دق رفح لأ هللا يسم

 .دومحن وه ” ٍليِفَلأ بحصأب َكْب بر َلَعَف فيك بجعا يأ بجعت : ماهفتسا رب ملأ

 اذك ءمنهج ران :ةمطحلاو ءرسكلا :مطحلا :مطحت (دوعسلا يبأ ريسفت) .نحرطيل هللاو يأ :فوذحم مسق باوج
 ؛خورلاب لصتمو ؛بلقلا طسو داؤفلا نإف ؛اهاشغتو بولقلا طاسوأ ولعت يأ :اهقرحتف بولقلا ."حارصلا" يف

 يلوتستو ءمهرودص ىلإ لصتو ؛تاوهشلا لهأ فاوحأ يف لحدتو موحللا لكأتو ماظعلا مطحت رانلا كلت نأ نعي

 (نيلامكلا ريسفت) .ةغئازلا دئاقعلا لحم اهنأل وأ ءركذلاب اهصخ كلذلو يأ :اهفطلل (نايبلا حور) .مهدتفأ ىلع

 (نايبلا حور) .مهيلع اهباوبأ ةقبطم يأ :ةقبطم
 ع

 طاسلا ةليدنمتلا خغ "ةةد" وة ةدسعأ ف نقل وم مهفوك لاح يأ ,"سوماقلا" يف امك دومع عمج :ةددمث دمع يف

 عمج :ليقو ءلسرو لوسر :وحن ؛دومع عمج نيتمضب ركب وبأو ناوخألا أرق :دمع يف (نايبلا حور) .ليوطتلاو
 كمع ن وقابلاو عةءارقلا هدش 90 وهو (نوكسلاو مضل ورمع يبأ نع يورو هاك بباتك و دام

 نأ 0 0107 و ءاءابغ عمج وه :ةديبع وبا لاقو هل عم وه لب :ليقو دومعل مسا مسا : ليقف ؟نات فب

 ةفص نوكي نأو ؛دمع يف مه يأ رمضم أدتبملا ربخ نوكي نأو «نيقثوم يأ "مهيلع" قريمضلا نم الاح دوك

 )ل أامجلا | ةيشاح) .ثهنغلا لخااد رانل ران توك ف "يعل :ءاقبلا وب ١ 3 'ةدصؤم" مب

 اهآر هنأكف اني رابختأ عمجاو ءاهراثآ دهاش رحل ةعقا ولا كللت كداهشي مل ن | وهو ل هّللا ل وس رل باطخلا :رت ملأ

 ءسابع وبأ هتينكو ؛مظعألا ليفلا وهو :دومحم وه .ةيملع ةيؤرلا :هريغو "دوعسلا يبأ'" فو (يواضيبلا ريسفت)
 «لايبلا حور) .مهمدعم ناك هنأ ؛هيلإ أوبسسلو



 ليفلا ةروس 1/7 ن وثالغلا عزجلا

 نم جاحلا اهيلإ فايل ؛ةسينك .ءاعيضصب علا نميلا كلم ةهربأ هباحصأو
 تفبو

 هربا شلح ما اراقتحا ةردعلاب ايعابق خطلو ءاهيف ةنانك نم لغجر تادحسأفا ؛ةككم
 ثول ةسينكلا يف

 مده يف :مَّديك لعج يأ لَم ملأ :هلوق ف هصق ام مهيلع ىلاعت هللا لسرأ ةبعكلا
 2 ولا ١ ' م > 50 :

 .؛تاعامج 2: ليبابأ اًريط َمِلَع لَسَراَو ؟كالهو راسحن 2: ليلضت ىف ةيعكلا

 لوكأم يفضعك َمِهلَعِخ .خوبطم نيط 20 ليج نم َةَراَجْحي مهيمزت
 هرجحب دحاو لك ىلاعت هللا مهكلهأ يأ «هتنفأو هتسادو باودلا هتلكأ عرز قروك

 ةدحوملا نوكسو ةزمهلا حتفب :ةهربأ .نميلاب دلب وهو "ءاعنصب" :هلوقو ؛مرشألا حابصلا نب ةهربأ يأ :ةهربأ
 ريسفت) .ةكم نم اهيلإ جاحلا فرصيل ؛ادبعم يأ :هتسينك (نيلامكلا ريسفت) .هحولا ضيبألا :ةشبحلاب هانعم

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو الب عمج قرف ليبابأ :"سوماقلا" يف ؛ديدايعو ريطاسأك اد

 ةشئاع تلاقو ءاهلثم اهدعب الو اهلبق ري مل ءامسلا نم اريط تناك :ريبج نب ديعس لاق :خل! ليبابأ اريط

 اهب برضت يلا برغملا ءاقنعلا افإ :ليقو «ءادوسو رمحأ طيواطولا هابشأ تناك لب :ليقو «فيطاطخلاب هبشأ يه

 (لمجلا ةيشاح) ."نزاخلا ريسفت" .خلإ تءاح ثيح نم ريطلا تعجر مهكاله مت املو (يبطرقلا ريسفت) .لاثمألا

 .نيكاكس هعجو "نيكسو" :هلوقو ,حيتافم هعمج و "حاتفمو' ياو «ليجاجع هعمجو :لوجعك

 هلعج يأ ثورلا نم ةئلثملا ءاثلاو ءارلاب ةتثارف :ريسافتلا رئاس ىفو باتكلا خسن يف اذك .ءسودلا نم :خلإ هتسادو

 هتلارو :هباوصو :"لمجلا" فو «ديصحلا سود :سودلا : حارصلا" يف و ةتئطو 3001 ريسفتإ .اثور

 ؛لكؤي بح :ةضمح :ةصمحلا نم .اهربد نه ةجرخأ يأ هتنار ئعفو :"يواضيبلا ةيشاخ" قو ءاثور ةنقلأ يأ

 (حارصلا) .ةذوللا :ةضيبلا "ةبضيبلا قرخت" :هلوقو



 شيرق ةروس 7” 0 نوثالغلا ءزجلا

 دو ىبلا دلوم ماع اذه ناكو

 تايآ عبرأ ةيندم وأ ةيكم شيرق ةروس

 ميحرلا ةيمجع لآ هللا مسسب

 نميلا ىلإ ٍءاَِشلَأ ةَلَحَر ٌدملاب "فلآ" ردصم وهو ديكأت مِنَ! 72 شّيَرَف ٍفليإل

 ماع دلو :نولوقي مهِإف حصألا لوقلا وه اذهو (يطرقلا ريسفت) .اموي نيسسمخب هدلوم لبق يأ :يبنلا دلوم ماع

 .ةنس نيرشغو فالقب :ليقو .«ةنس نوعبرأب 286 هتدالو لبق ليفلا ماغناك :ليقو ءهدلومل انيران هنولعججو ليفلا

 هودحويل ؛هللا معنب مهريكذتو «ءشيرق ىلع نانتمالا اهيف ركذ يلا ةروسلا يأ :شيرق ةروس (لمحلا ةيشاح)

 (يواصلا ةيشاح) .هوركشيو
 لاق .""لوكأم فصعك مهلعجف" :هلوق نم اهلبق ةروسلا يف ام هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةيآلا هذه قلعتم يف :فاليإل

 نيياي اع و حصي ال اقلعت هلبق يذ تيبلا يعم قلعتي نأ وهو ءرعشلا يف نيمضتلا ةلزنمب اذهو :يرشخمزلا

 ةروسب ىلوألا يف أرقو «برغملا نم ةيناثلا ةعكرلا يف امهأرق هنأ :رمع نعو ؛لصف ذاب ةدحاو ةروس يبأ بفحيضم

 كلذك ناك ول هنأب ةعامج لوقلا اذه درو :لاق يفوحلا نأ الإ ءشفخألا نسحلا وبأ بهذ اذه ىلإو ؛خلإ نيتلاو

 هنأ :يناثلا ءكلذ مدع ىلع لدي ام امهنيب لصفلا ىلع عيمجلا عامجإ يفو "رت ملأ" ةروس ضعب "فاليإل" ناكل

 ةلحر شيرق فاليإل اوبجعا :هريدقت :ليقو ءشيرق فاليإل ليفلا باحصضأ كالهإ يأ «كلذ انلعف :هريدقت رمضم

 نم مالكلا يف امل ءافلا تلحد امنإَو "اودبعيلف" :هلوق هنأ :ثلاثلا «تيبلا اذه بر ةدابع مهكرتو فيصلاو ءاتشلا

 (لمجلا ةيشاخ) .مهيلع همعن رهظأ اهإف ؛مهفاليإل هودبعيلف همعن رئاسل هودبعي مل نإف يأ ءطرشلا يعم
 .©تيبلا اذه بر اودبعيلف# :ىلاعت هلوقب قلعتم ءفيصلاو ءاتشلا ةرفس مهفيلأف «ءشيرقلا فيلأتل :شيرق فاليإل

 ديقلل لدبأ مث فاليإلا قلطأ ءريسافتلا رئاس يف امك هنع الدب هلعج رهاظلا هلبق ال يأ :ديكأت (ئواضيبلا ريسفت
 (نيلامكلا ريسفت) ."اناميإ نمآ"ك ةفورعملا ةفلألا نم "لعفأ" ةنزب يأ :فلآ (نيلامكلا ريسفت) .ميظعتلل هنع لوعفملاب

 يف دهعلا نيعم. فاليإلا لعجي دقو ؛ «يناليإال هب لوعفم ةلحرلاو ءراح هئاوه نأل :نميلا ىلإ ءاتشلا ةلحر
 هلعفو ؛ءحلاصيو دهاعي فلاؤي نيعم :نييبرغلا يف لاق «ةلحرلا ىلع وأ ةلحرلل يأ ضفاخلا عزنب بوصنم «ةلحرلا

 ةءارقلا هجو ملعي هنمو «لعفأ نزو ىلع فلآ هنم لعفلا نوكي دقو «ءاي ريغب فالأ هردصمو «لعاف ةنز ىلع فلآ

 ىلإ فلاؤي مشاه ناك «كولملا نيبو مهنيب ناك دوهع :فاليإلاو :لاق ءرماع نبا ةءارق وه امك ءاهمدعو ءايلاب

 يف فاليإلا :'سوماقلا" يفو «ةشبحلاو رصم كلم نافلاؤي سمه دبعو لفونو «نميلا ىلإ بلطملاو ؛ماشلا كلم
 - ,ةشبحلا ىلع سمه دبعو ءماشلا ىلإ فلاؤي ناكو «ماشلا كلم نم مشاه ذحأ «دهعلا ليزنتلا



 نوعاملا ةروس 00 نوثالغلا ءرجلا

 ةماقإلا ىلغ ةراحتلل ؛نيتلخرلاب نونئيعتسي ماع لك يف ماشلا ىلإ © فيّصلا ةلحرو

 هب قلعت ْأوُدُبَحَياَف .ةنانك نب رضنلا دلو مهو .مهرخف وه يذلا تيبلا ةمدخل ةكممب

 نم يأ َعوُج ني مُهَمَعَطَأ ىذا (2) ِتيَبَلآ اًدَه ٌبَر ةدئاز ءافلاو "فاليإل'
 ةكمب عرزلا مدعل ؛عوجلا مهبيصي ناكو هلجأ نم يأ مم) فْوَخ ني مُهَتَماَءَو هلحأ
 .ليفلا شيج اوفاخو

 تايآ عبس وأ تس اهفصنو اهفصن وأ ةيندم وأ ةيكم نوعاملا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ص رعتي "باف ةوحألا هذه لاب راضمألا هله ىلإ ن وفلتخي شيرف راحت ناكو «سراف نخل لفونو «نميلا ىلإ بلطملاو 0

 فالليإل اوبجعا يأ بجعتلل ماللاو ءهل انامأ هرفس ةيحان كلم نم اليح ذأ مهنم خأ لك ناكو مهل 8 ١ 2 8 5 : ع 5 5 1 2 ا ا 1 1 ع 1 1

 درفأ هنأ الإ «ةينثتلا ظفل ىلع فيصلاو ءاتشلا يلحر لصألا ناكو :فيصلاو (نيلامكلا ريسفت) .شيرق

 (نيلامكلا ريسفت) .حرض الو هيف عرزال ايداو ناك :ةكمب (نيلامكلا ريسفت) .سبللا نم ال ةلخ رلا

 «ءبسكتلا :شرقتلاو شرقلاو «ةراجتلاب مهعمجو لاملا مهبسكل ؛كلذب اوبقل ؛نالوق :ةنانك نب رضنلا دلو مهو

 :افكذ سابع نبا نعو «لاملا عمج ىلع اصارح اراخجت اوناك مهو ؛عمجي يأ شرقيو «هلايعب شرقي نالف :لاقي عمجلاو
 .لكؤت الو لكأت يهو «هلكأ الإ نيمسلاو ثغلا نم ءيشلا رمت ال ءرحبلا يف ةميظع ةيرحب ةباد مساب كلذب اوم
 ىلإ هضعب مضو ءانههو انهه نم هعمجو هعطق :هشرقي هشرق : "'سوماقلا" قو عمل اعملا' ْق اذنك ؛ىلعت الو ولعتو

 يف عمتجا ةنانك نب رضنلا نأل وأ اهورتشيف تاعايبلا نوشرقتي اوناك مهنأل وأ ؛مرحلا ىلإ مهعمجحل شيرق هنمو «ضعب
 جاحلا نوشتغي اوناك مهنأل وأ ءديدش يأ شرق لمج هنأك :اولاقف هموق ىلإ ءاج هنأل وأ .شرقت الاقف اموي هبوث

 (نيلامكلا ريسفت) .اهلك رحبلا باود هفاخي ةيرحب ةباد وهو .ءشرقلا رغصممب تيعسو ءاهتلخ نودسيف

 ةفاللا ناوكت نأ ف ع نم مهنمأو ماذا مهدلبب مهبيصل ذاف عمادججا فروخ نم مهنمأ اضيأو :عررلا مدعل

 (لمجلا ةيشاح) .اهلبق امل ةروسلا هذه ةبسانم هجو اذهو :ليفلا شيج اوفاخو (ريبكلا ريسفتلا) .مهريغ ف

 لوط نبا نأ نب هللا دبع ف ةنيدملاب :يناثلاو ءلئاو نب صاعلا يف ةكم لزن لوألا اهفصن يأ :اهفصنو اهفصن وأ

 نيلصملا مهتيمستو «هبارضأو لئاو نب صاعلاك ةكم رافكل اخيبوت نوكت يكم اهعيمج نأب لوقلا ىلعو «قفانملا

 روكذملا ديعولاف «ءببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب لك ىلع ةربعلاو ءمهنطاب رابتعاب نيدلاب مهبيذكتو ؛هبارضأو
 (يواضصلا ةيشاح) .فاصوألا كلتب فصتا نلمم



 نوعاملا ةروس في نوثالثلا ءزجلا

 هفرعت مل نإو .هتفرع له يأ ؛ .ءازجلاو باسحلاب , 5 .ريدلاب ُبْدَكُي قلل كيد

 .هقح نع فنعب هعفدي يأ (7) َميِتَمْلا َعُدِي ىب ءافلا دعب "وه" ريدقتب كللاَزق

 صاعلا يف تلزن .هماعطإ يأ 4 نيكَسِمْلا ٍماَعط ْىَلَع هريغ الو هسفن ضخ يَا

 ْمِماَلَص نَع ْمُه َنيِذلآ «٠ 0 تلَسْملل ليو .ةريغملا ,نب ديلولا وأ 5 نب
 ةالصلا ف م َتَروُهآَرُي مه َنيِذْلا .اهتقو نع اهفورحؤي نولفاغ (2 َنوُهاَس

 ا 9 0 - دو. < ا ع 2 رق ع .

 .ةعصقلاو ردِقلاو سأفلاو ةربإلاك 2) َنوُعاَمْلَأ َنوُعَتْمَيَو .اهريغو

 (نيلامكلا ريسفت) .دحاو لوعفملا ىلإ ىدعتي يذلا ةفرعملا يعم ةيملع ةيؤرلا نأ نيعي :خل ! هتفرع له يأ

 ةلمجاف م ىلعو ؛هربخ فوصوملاو ؛أدتبم ةراشإلا مسا لعج زوجي لب ؛مزالب سيل ريدقتلا اذهو :وه ريدقتب
 (لمجلا ةيشاح) .حراشلا هردق امك ءردقملا طرشلا باوج يف ةعقاولا ءافلا امي تنرق اذلف «ةيما

 بيذكتلا ملع فيعضلا ءاذيإ ىلع مادقإلاو فورعملا عنم لعج «ةوفحلاو فنعلاب عفدلا :عدلا :ميتيلا عدي

 (حارصلا) .ةوسقلاو ةدشلا :فنعلا :فنعب (نيلامكلا ريسفت) .ءازجلاب

 ءانايب وأ الدب وأ اتعن اعبات هرورحجم نوكي نأو ءهبوصنم نوكي نأو «لحملا عوفرم نوكي نأ زوجي :خلإ مه نيذلا

 "نوعاري" :هلوقو ءلوصوملل اعبات نوكي نأو .نيلصملل اعبات نوكي نأ لمتحي هنأ الإ «قاثلا لوصوملا كلذكو

 ؛ةحضاو اهيف ةلعافملاف هيلع عابشلا هن وري مهو هلمع سانلا فري يئارملا نأ ةأرملا ئعمو .نولتاقيك نويئاري ةليضأ

 نعو ءاعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع ريرحج نبأ هج رخخأ اذك «ةلفغلا هحج ول كايب ءاهتف و نع اهورخ وي 5

 ئذلا هلل دمحلا :لاق نسحلا نعو «ةينالعلا يف افولصي رسلا يف ةالصلا نوكرتي نوقفانملا مه :انّكّذ ن

 ثيدح بيزا زووسونعأ ب د يسمو د دوج بيديبعبا ديزي مينو

 (نيلامكلا ريسفت) .سفن
 داز . هيكل 0 الا هدهع ىلع يالا دعن انك - و نبا نع ف يعج 2 دكا 7

 و دي دا حبلملا 0. زيوس اسوي :ليقو «ةربإلاو دليلا لعش هاندأو لاملا ةاكز

 وه (ةريغو يوغبلا هنع | لقن امك :«برطق هلاق ؛ليلق ءيش يأ ؛نعم هل اه :ل |اقي ءريقحلا ءيشلا نئيعمب. نعملا نم

 (نيلامكلا ريسفت) .هيف فرصتو بلقف هناعأ نم ل وعفم



 رثوكلا ةروس 7 4 ظ نوثالغلا ءزجلا

 تايآ ثالث ةيندم وأ ةيكم رثوكلا ةروس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 وأ هتمأ هيلع درت هضوح وهو «ةنجلا يف رهف وه 2: رثوكلا دمخ اي قاتيطمغأ آن

 ديع ةالص َكَبَرِل لّصف .اهوحنو ةعافشلاو نآرقلاو ةوبنلا نم ريثكلا ريخلا ا

 نع عطقنلا دس وه كضغبم يأ َكَئناَش نإ .ككسن :) َرَغآَو رحنلا

 5 يبلا ىمس لئاو نب صاعلا يف تلزن .بقعلا عطقنملا وأ ءريخ لك
 لهج يىبأ يف :ليقو

 دفع عرج 5

 دهاجبو ةمركعو نسحلا لوق ف يأ "ةيندم وأ" :هلوقو ءروهمجلاو لتاقمو يبلكلاو سابع نبا لوق يف يأ :ةيكم
 يف 525 هللا لوسر عم ىقالت يمهسلا لئاو نب صاعلا نأ :وهو لوزنلا ببس هديؤيو «لوألا روهشملاو «ةدانقو
 يذلا نم :هل اولاق لخد املف ,ءدجسملا يف سولح شيرق ديدانص نم سانو انثدحتف ءمهس ئب باب دنع دجسملا

 ةروسلا تلزن ةلاقملا كلت لاق املف ءمساقلا هدلو يفوت دق ناكو تي يبنلا هب يعي رتبألا كلذ :لاقف ؟هعم ثدحت
 /ييواصلا ةيشاح) .25 هل اريشبتو ةيلست
 :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟رث وكلا اج قورفتأ لاق قه منأ نع ملسم ىور :خ! ةنجا يف ريف وه

 :تلق نإف .رهنلا وه ضوحلا نأب رعشي اذهو سوف ("ةمايقلا موي ىمأ هيلع درت ضوح وه .يبر ىندعو رف

 فقوملا يف :انيفدحأ ٠ نيضوح 0 ىبلل نإ :يطرقلا لاق امك حيحصلا : :انلق ؟ةنحلا يف رهنلاو فقوملا ف ضوحلا

 ثيدح رهاظ وهو :ءفنصملا مالك هيلع ئتبيو م ىمسي امهنم لكو عةنجلا لخاد :رخآلاو «طارصلا ىلع

 ةغلابملل هتغيصو .رثوكك ةفص وأ رهوجل مسا لفنلا نم لفونك ةرثكلا نم لعوف :خلإ رثوكلا وأ .ملسم
 (نيلامكلا ريسفت) .ريخلا وهو ردقم هفوصومو
 لبإلا ف وهو ؛كاياحضو كاياده يأ :ككسن .مدغلاو رقبلا يف حبذلا ةلزنمب لبإلا وهو رحنلا نم رمأ :رحناو
 رحنلاو «نيدلا دامعو تادابعلا عمجم ةالصلا نأل ؛ركذلاب رحنلاو ةالصلا صحو «منغلاو رقبلا يف حبذلا ةلزنمب

 ةيشاح) .هدابع قوقحو هللا قوقحب مايقلا نيتلصخلا كلت يفف .دابعلا قوقحب مايق هنأ كش الو ؛ماعطلا ماعطإ هيف
 ,همدعل همدعو هفلخ هنوكل ؛بنذلاب يقابلا رثألاو دلولا هبش ةراعتسا اذهف ءبنذلا عوطقم يأ :رتبألا (يواصلا

 (نيلامكلا ريسفت) .هتاداعم ىلع يقبو 6 يبنلا نم ىداع , نم لك لسن تدقو

 (حارصلا) .دلولا :ةبقاعلاو (حارصلا) .هدلو دلوو هدلو :لجرلا بقع :بقعلا



 نورفاكلا ةروس ؟/"؟ ى نوثالغلا ءزجلا

 يببلل نيك رشملا نم : طهر لاق امل تلزن هثايآ تمم ةيندح وأ ةيكن ثورفاكلا ةروم

 ىو 2ك سعر 0 رار > 58 0 52 ف # حا عوف

 مثنأ آّلَو .مانصألا نم (2) َنوُدَبْعَت اَم لاحلا يف ٌُدَبعأ آل 2 ترورففكلا اهأتي لق
 3 3 ا

 لابقتسالا يف ٌكِباَع أتأ لَو .هدحو ىلاعت هللا وهو 725 ُدُبَعَأ آم لاحلا يف َنوُدِسَع

 نوكيف ءالام هوطعي نأ ىلع هي هللا لوسر تعد اشيرق نأ :سابع نبا نع يناربطلاو ريرج نبا جرخأ :تلزن
 ءوسب اهركذت املو ءانتطآ متش نع فكو دمحم اي كل اذه :اولاقف ءءاسنلا نم دارأ ام هوجوزتيو ةكم لهأ ئغأ

 كهملإ دبعنو ةنس انتخا دبعت :اولاق ؟يه ام :لاق .حالص اهيف كلو ةدحاو ةلصخ كيلع ضرعن انإف «لعفت مل نإف

 ."نورفاكلا اهيأ اي لق" تلزنف «هللا دنع نم يحولا نم لجو زع يبر نم ئيتأي ام رظنا :لاق «ةنس
 :اولاق شيرق نم اطهر نأ يور «نونمؤي ال مهنأ هللا ملع دق نوصوصخم ةرفك نوبطاخملا :نورفاكلا اهيأ اي لق

 :اولاق' هدريغ للاب كرشأ نأ هللا ةاعم:لاقف ءةتس قلشإ كبعناو ةتس انقطا دج 7 «كنيد عبتنو اننيد عبتاف مله دمحم اي

 مهيلع اهأرقف شيرق نم الملا هيفو مارحلا دجسم ىلإ ادغف «تلزنف ؛كهملإ دبعنو كقدصن انتفآ ضعب ملتساف

 (كرادملا ريسفت) .اوسيأف

 "ام" نأ امك «لابقتسالا ئيعمب عراضم ىلع الإ لحدت ال "ال" نإف ؛لبقتسي اميف يأ :يواضيبلا يف لاق :دبعأ ال

 الإ ابلاغ لخدت ال "ال" نأل ؛لبقتسي اميف يأ :"نايبلا حور" يف اضيأو «لاحلا نعم. غراضم ىلع الإ لخدت ال

 ديكأت "نل" نأ ىرت الأ «لاحلا ئععم يف عراضم ىلع الإ لخدت ال "ام" نأ امك لابقتسالا نعم يف عراضم ىلع

 ؛مكتملا ةدابع نم ئم هنوبلطت اه لبقتسملا يف لعفأ ال :نعملاو "ال" هلصأ "نل" يف ليلخلا لاق "ال" هيفني اميف

 يناثلاو لاحلل لوألا لعجنف ءرمألا بلقن نأ :يناثلا هجولا :"ريبكلا" ف لاق نكل ءهريغو "دوعسلا يبأ" يف هلثمو
 "متدبع ام دباع انأ" :انلوق موهفمل عفر هنأ لابقتسالل "متدبع ام دباع انأ الو" :هلوق نأ ىلع ليلدلاو «لابقتسالل

 :مهضعب لاق :ثلاثلا هجولا «لابقتسالا هنم مهف "اديز لتاق انأ" :لاق ول هنأ ليلدب لابقتسالل اذه نأ كش الو

 .راركتلل اغفد ؛لابقتسالاب يناثلاو لاحلاب امهدحأ صضتخت انكلو «لابقتسالاو لاحلل حلصي امهنم دحاو لك

 (يواصلا ةيشاح) .مهواقش رهظتل ؛كلذب هيبن ربخأف ءادبأ نونمؤي ال مهفأ هللا ملع موق ٍف اذه يأ :لابقتسالا يف



 رصنلا ةروس 7" ايتن ف

 هجو ىلع هللا ىلع "ام" قالطإو .نونمؤي ال مهنأ مهنم هللا ملع (2) ُدْبَعَأ آم

 .برحلاب رمؤي نأ لبق اذهو .مالسإلا (2) نيد َلَو كرشلا زريكيِد 4 .ةلباقملا
 جولف قب برقي ابعيتأو .ًالضوو افقو ةعبسلا يارقلا ةفاشإلا ءايدهتسر

 كلا

 تايآ ثالث ةيندم رصنلا ةروس

 تالا َتيَاَرَو .ةكما عنف م 8 هثادعأ ىلع دك هيبن هلآ رت َءآَج اَذِإ

 هيف لحدي ناك. اق :كعي تاغامح َجاَوْفَأ مالسإإلا يأ هللا نيد ىف يي

 ا .نيعئاط ضرألا رفا ب رعلا ءاجج 1 حتف دعب كلذو ىلحاو دحاو

 (نيلامكلا ريسفت) .نيقابلل افوكسو ءصفحو ريثك نباو عفانل ءاي حتفب :يلو

 ةراعتسا هيفف .ققحتو لصح دارملاو ءرضح اذإ بئاغلا دوحوملل مسا : لضألا عيا .:خإ هللا رصن ءاج اذإ

 ءيحجاب ريغو 'لصح" عم "عاج" لفل ةنف قد قتشا مث «ءيحباب هتقو روضح دنع رصنلا لوصح هبش ثيح «ةيعبت

 دوجوم ةنأك «ءلصاحلاك وهف هلوصخ هللا ردق ام نأو امل ةنيعملا اًتاقوأ ىلإ لزألا نم ةهجوتم رومألا نأب اراعشإ

 نإ امياب ىلع يهو ءامياوج عقاولا "حبس "ب بوصنم نامزلا نم لبقتسي امك فرظ "اذإ"و .هتبيغ نم رضح

 لمكأ :هريدقت فوذحمع. ةقلعتم "ذإ" ئعمه "اذإ"ف حتفلا دعب لوزنلا ناك نإف «حتفلا لبق تلزن ةروسلا تناك

 عنك الو وا لوق ىلع ءازجلا 5 ف لماعلا :ءاج اذإ (يواضصلا ةيشاح) .دابعلا ىلع ةمعنلا متأو رمألا هللا

 (نيلامكلا ريسفت) .نيققحما بهذم ىلع هيلإ افاضم "اذإ" سيلو «طرشلا لبق لمعلا نم ءافلا
 حتفلابو «تافصلاو ءامسألا تايلجتب يسدقلا دييأتلاو توكلملا ددملا وه رصنلاب داري نأ نكميو ةكم حتف :حتفلاو

 حتفلا نأ كش الو «يتاذلا فشكلاو «ةيدحألا ةيهإلا ةرضحلا باب حتف وهو «هءارو حتف ال يذلا قلطملا حتفلا وه
 :قاقلارو .قحلا راع كالا ءانفإب سفنلا سح باجح فشكب بلقلا ماقم يف لاعفألا توكلم حتف وه لوألا

 حتف وه :ثلاثلاو .هتافص يف اهافص ءانفإب اهايخ باجح فشكب حورلا ماقم ف تافصلا توربح حتف وه

 ئطابلا حتفلاو رصنلا اذه هلا لصح نمو (هتاذ يف اهاذ ءانفإب اهمهو باجح فشكب رسلا ماقم ف تاذلا توهال

 ىقبي ال تاياهنلا ةياهف ىلإ لوصولا دنعو ةمحرلا باب نم حتفلاو رصنلا نأل ؛اضيأ يرهاظلا حتفلاو رصنلا هل لصح

 . قايبلا حور نم صخلم (الصأ رثأ أ ظحشسلا نم



 رصنلا ةروس ” 0 ظ نوثالغلا ءزجلا
 تت خو

 2 ناكو مت 5 ًاَباَوَت اكس ,هنا ُهَرِفْغَتَْساَو هدمحت اسيلتم يأ َكَْبَر دمي حَبَسَف
 ع
 ص

 بوتأو هللا ا رفغتسأ «هدمحبو هللا ناو" :لوق نم رفكي ةروسلا هذه لوزن دعب

 25 ىفوتو .نامت ةنس ناضمر يف ةكم حتف ناكو ؛هلحأ برتقا دق هنأ اهب ملعو "هيلإ

 5 ه1 دوو عج هم مجم دسمم هوك هدو هع ومس همهم ياش اقع لوألا عبو

 هركذ امك كسفنل امضه رفغتسا وأ «ناعإلا ىلع ةبظاوملا يف كتمأ كب يدتقتل ؛هنارفغ بلطا يأ :هرفغتساو
 .ةبوتلا نم رثكتسي نأ يغبني هلجأ برق اذإ لقاعلا نأ ىلع هب هبنو ."نايبلا حور" ؛هريغو "بيطخلا'

 مهللا «كدمختبو مهللا كناحبس :هعوكر يف لوقي نأ رثكي ٌدكُك ناكو :لوقت اهنأ ةشئاع نع يور :لوق نم رثكي
 (نيلامكلا ريسفت) .يراحبلا هاور ؛نآرقلا لوأتي «يل رفغا
 ْتْسَمْئَأَو مكئيد ْمُكَل تلَمكأ ٌمْويَلا# لزن مث ؛عادولا ةجح يف نم ةروسلا هذه تلزن :رسع نبا نعو اه: ملعو
 ءاموي نيسمخ اهذعب شاعف «ةلالكلا ةيآ تلزن مث ءاموي نينامث اهدعب 5 يبا شاعف «(+ :ةدئاملا) 4 يمن ْمَكيلَع
 ,مايأ ةعبس :ليقو ءاموي نيرشعو ادحأ اهدعب شاعف 0١ :ةرقبلا) هكهّللا ىلإ هيف َنوُعَحرُت انو اوَمَئاَو لزن مث

 كلذو 2 هللا لوسر يعن ىلع تلد ةروسلا هذه نأ ىلع ةباحصلا قفتا :يزارلا لاقو .كلذ ريغ :ليقو

 ةبطخ يف لي هلوق وهو «رييختلا ركذو «ةروسلا بقع دي هللا لوسر بطحخ امل كلذ اوفرع مهنأ :اهدحأ ءهوجول
 كانيدف :ركب وبأ لاقف هللا ءاقل راتخاف ءهئاقل نيبو ايندلا نيب ىلاعت هللا هريخ ادبع نإ :ةروسلا هذه تلرن امل

 لد اجاوفأ نيدلا يف سانلا لوخدو حتفلاو رصنلا لوصح ركذ امل هنأ :اهيناث ءاندالوأو انئابآو انلاومأو انسفنأب
 :ليق امك ناصقنلاو لاوزلا هبقعي كلذو ؛مامتلاو لامكلا لوصح ىلع كلذ

 مت :ليق اذإ الاوز عقوت هصقن ادب رمأ مت اذإ

 اذه ناكف «ةمألا رمأب هلاغتشا نم هعنمي كلذب هلاغتشاو ءاقلطم رافغتسالاو دمحلاو حيبستلاب هرمأ ىلاعت هنأ :اهثلا

 لوزعملاك ناكل كلذ دعب هلك ىقب ول ذإ ؛لحألا ءاضقنا يضتقي كلذو «لمكو مت دق غيلبتلا رمأ نأ ىلع هيبنتلاك
 (لمجلا ةيشاح) .زئاج ريغ كلذو «ةلاسرلا نم

 نأب : بوعاو | ؟رشع ىدحإ ةنس باوصلاف ءميهاربإ هدلو اهيف يثوتو اهيف جح رشع ةنس نإ :تلق نإ :خ! يفوتو

 55 لوألا عيبر نم تلخ ةرشع ينثال تناك ةرجحلا نأل كلذو «ةنيدملا ىلإ ةرحهلا نم رشع مامت ىلع دارملا

 ةيداحلا نم تضم ءيشو نيرهشل تناك نإو ؛ةرجملا نم خيرأتلا لعحل رظنلاب ةرشاعلا سأر ىلع هنت هتافو

 اعمل رظنلاب ةرشع ىدحإ ةنس يفوت :لاقي نأ حصيف مرحملا وهو ةيعرشلا ةنسلا لوأ نم خيراتلا ربتعا اذإ ؛ةرشع
 (يواصلا ةيشاح) .ةنيدملا هلوخد موي نم خيراتلا لعل رظنلاب رشع ةنس وتو «مرحما نم خيراتلا



 به ىبأ ةروس ٠؟ ؟/م نوثالغلا ءزججلا

 عامجإلاب يأ

 ؛:بهل. وبأ همتع لاقفا 3 كن دش باذع اا ريذن 5 :لاقو هموق 5 اعد امل
 ناخيشلا هأور

 تيل ءانتوعد اذملأ كل ابت

 لاعفألا رثكأ نأل ؛ازاحجم نيديلاب اهنع ربعو «هتلمج يأ ٍبَهَل ىبَأ اَدَي ترسخ تت

 هللا هكلهأ :مهوقك ربخ هذهو ءوه رسحخ 7١ ّنتَو ءاعد ةلمحلا هذهو ءامه لوازت

 يقوف“ انج يخأ نبا لوقي ام ناك نإ :لاقف باذعلاب يبنلا هفوح املو .كله دقو

 يأ ةبسكو 65 بسك اَمَو .ُهْلاَم ُهَنَع ّمْغَأ آَم :لزت يدلوو .يلاع..ةنم ,يدتفأ

 يهف «دقوتو بهلت يأ 2 : بَ َتاَد راق النطوس ٠ "ئغي' وعم. "ئغأ"و .هدلو

 ١ د 3 0 ا ل ا سا

 امك يناثلاو ءاعد لوألا :2! تبت (يواصلا ةيشاح) .نيرفاكلاو نينمؤملا يأ "هموق" :هلوقو «ىدان يأ :اعد امل
 .هسفن ىلع ءاعد :ىناثلاو ءهيدي ىلع ءاعد :ىلوألا «ناتيئاعد ناتلمحلا :ليقو ؛«ءارفلا نع يىكحو :فتصملا هك ذ

 .هادي تبت هنم لاقي «كالهلاو راسخلا :بابتلا :"”حارصلا" يف .تكلهو :ترسخ تبت (نيلامكلا ريسفت)
 .ةلوضوم افوك لمتحي ؛ةيردصم "ام" نأ ىلإ ريشي :هبسك

 لاقف 77 يبلل ىذألا ديدش ةبتع هدلو ناكو [.هيبأ نم ثرو يذلا :ليقو «هبسك نم ناسنإلا دلو نأل] :هدلو يأ
 ماشلا ىلإ رفاسف «هكردت نأ دب ال ةوعدلا هذه نأ فرعي بحل وبأ ناكف «كبالك نم ابلك هيلع طلس مهللا : 2 يبنلا

 نوطيحم مهو هب ةطيحم لمحلاو .مهطسو نوكيل ؛مان اذإ هب نوقدحي اوناكف ؛ةوعدلا هذه نم هوجنيل قافرلا هب دول
 نم دلولا ناك امنإو .هسأر علتقاف هيلإ لصو بح سانلا ممشتف دسألا ءاج لب كلذ هعفني ملف ؛مهي ةطيحم باك رلاو ءامي

 بطال ريسفتا :هيسك نم هللو نإو هيساك نم. مكدحأ لكاياس يبطأ :986 هلوقل.بسكلا
 «رانلل امزالم بحل ابأ راضف ؛اهانعم ققحت نأ ىلإ تعجرو تلآ هينكت نأ يأ اهعجرم يأ :هتينكت لام يهف

 ىلإ هرمأ عجر مث .خلإ ههجو بهلتل ةينكلا هذهي الوأ نيك هنأ يأ ءركذ ام ن1 ةلع "خلإ ههجو بهلتل' :هلوقو
 - 2 هركذ فيك باوح "هتينكت لآم يهف" :هلوق :"”يحركلا" ةرابعو ءاه امزالمو رانلا لهأ نم راض نأ



 صالخإلاةروس . ؟ببو نوثالغلا ءزجلا
 راع _ ع ع

 لصفلا هوس 7 ' ياصي ودبل لت قلص ,هتارماو 8 رمح و ًاقارشإ ههجو بهلتل

 ارماو وه راثلا لحخدي

 كدوشلا 6 3 , [  هيدملاو عقرلاب ا ليم م يهو عهتفصو ل وعفملاب

 بطحلل ناي يأ ب ؛ شاى ليَ هع اقيبج ىف الك ين عيط يل هي انت

 . وكف ا

 تايآ سمخ وأ عبرأ ةيندم وأ ةيكم صالخإلا ةروس

 إف ؛امل هلاح ةقفاومل هتينكب هركذ هنأ :هحاضيإو مارتحاو مارك | كلذ نأ عم ىرعلا دبع وهو هما نود هتينكب --

 ؛ةقيقح عقاولا فاالوغ همساب هركذ نأ وأ ةهعسا نود هتينكب الإ رهتشي 1 هنأ وأ «(بهللا تاذ رائلا ىلإ هريصم

 يبأ تحأ برح تنب ىهو "ليمج مأ يهو" :هلوق :خلإ ههجو بهلتل نك امنإو ىرعلا دبع ال هللا دبع هنأل
 . "كرادملا" ىف اذك ؛ كايفس

 ةفص يهو ةغلابم ةغيص هنألو (يضملا دارملا ذإ ؛ةيقيقح ةفاضإإلا نأل ؛"هتأرمإ"ل تعن هنأ ىلعف عفرلا امأ : عف رلاب

 ىلع هوجولا هذهو ةلامح يه يأ ءرمضملا أدتبملا ربخ نوكي نأو ةيلدبلا ىلع اعوفرم نوكي نأ اضيأ زوحو ةهبشم

 ةلمحلا فطع نم نوكيو «هربخ يهف أدتبم ناك اذإ امأو .نكتسملا ريمضلا ىلع افوطعم هتأرما نوكي نأ ريدقت

 يلا ةروصلا نلف منهج 52 هلاح نأ :ةوقملاو «ءكاحضلاو سابع خوف نع يور اذك 12 يبنلا قيرط 1 هيقلت

 اذه ىلعو ءايندلا ف بطخلا ةلماح هتأرما نأ :هانعم ليقو ءاهرهظ ىلع كوشلا لمحت نيح ايندلا يف اهيلع تناك

 ران دقوت و سانلا نيب ةوادعلا يقلتو ثيدحلا لقنتو ةميمنلاب يشمت تناك اهنأ :ةداتقو دهاحم نعو الاح نوكي الف

 الك نأل ؛رازوألاو اياطخخلل راعتسم بطحلاف ءاياطخلا ةلامح :رجح نبا لاقو «ةميمنلل راعتسم بطحلاف ءرشلا

 (نيلامكلا ريسفت) .قارحإلا ٌؤدبم اهنم
 ةمزحلل ةلماح موي تاذ يه امهنيبف ءاهقنع يف اهلعحب فيل نم لبح يف بطتحت تناك ايندلا يف اهنإ :ليق :دسم نه

 :سابع نبا لاق «ةرخآلا يف اذه :ليقو ءاهلبحب اقنخ اهكلهأف اهذجف كلم اهاتأ اذإ حيرتستل ؛رجح ىلع تدعقف

 ىلع يذلا :فيللا :"”حارصلا" يفو ءاهربد نم جرختو اهيف نم لحدت اعارذ نوعبس اهعرذ ديدح نم ةلسلس وه
 ةوادع ركذ اهلبق ىلا يف مدقت امل هنأ اهلبق امل اهتبسانم :صالخإلا ةروس (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .ةلخنلا قئع

 ىلع ةدار, ديحوتلاب ةحرصم ةووسلا هله كثياحح بحل وبأ هسع وه هْيلإ سانلا برقأ اميس الو 885 هل نيكرشملا
 (ي واصلا ةيشاح) .نلزح هيرتعي ال و هريغ ىلإ هلكحي <باآلا هثئاي. قلعت نم نأب اراعشإو تاك م هل ةبلست نا وألا ةدبع



 صااللخإلا ةراوس 1 ظ ش نوثالثلا ءزججا

 ميحرل | نمحرلا هللا مسب

 لزنف «هبر نع - يبلا لئس

 :6[ .ناث ربخ وأ هنم لدب "دحأ"و "وه" ربع "هلل"ف جو ْدَحأ هلآ وم نق
 ءافتنال َنِلَي مل .ماودلا ىلع جئاوحلا يف دوصقملا يأ «ربحو أدتبم 2) ُدَمّصلا
 يأ 2: ْدَحَأ اًوْفُح دُهَل نكي َمَلَو .هنع ثودحلا ءافتنال (2) َدَلوُي َْمْلَو .هتسناح
 ,يفنلاب دصقلا .طَخم .هلأل ؛هيلع مّدَقو "اوفك"ب ١ قلعتم "هل" و الئاممو ائفاكم

 وي

 .ةلصافلل ةياعر ؛اهربخ نع "نكي' مسا وهو "دج" رو

 هللا وه هنع متلأس يذلا يأ هنع لوؤسملا ىلع دئاعو "وه" ربخ ' 'هللاف «ئذمرتلاو دمحأ هاور :خل! يبنلا لئس

 (نيلامكلا ريسفت) .هربح "دحأ هللا" ةلمجو نأشلل ريمضلا :ليقو ناث ربخ وأ ؛ةلالخلا يأ هنع لدي دحاو

 ."حارصلا' يف اذك «نيغلاو «جئاوحلا يف دمصي نمو ديسلا :دمصلا :دمصلا

 دمصلا :ليقو ؛هيلإ دمص نم قولغملا نعمف قلغلاو صوصقملا عم صصقلاك لوعفم نعم لعف وهو :دوصقملا

 نع ريرج نبا هاورو ءهل فوج ال يذلا هنأ :دوعسم نباو سابع | نبا نعو «ددؤسلا عاونأ عيمج ف ل امك دق يذلا

 ةراشإلل ؛"هللا" ظفل ريركتو :هريسفت دعب اولاق كلذلو ؛"ءيش هنم جرخي الو ءيش هيف لحدي الف  :اعوفرم ةديرب
 .كلذب نيلئاقلا نيكرشملا ىلع در :دلي مل (نيلامكلا ريسفت) .ةيهولألا قحتسي مل هب فصتي مل نم نأب
 ملو ماسقنالاو ةرثكلل ةلباق ريغ ةيدحألا ةيوه تناك ام :يناشاقلا لاقو (لمجلا ةيشاح) .ريسفت فطع :الئامو
 ءيفاكي ال ذإ ؛دحأ هئفاكي الف «ضحلا مدعلا الإ قلطملا دوجولا ادع ام ذإ ؛امهريغل ةيتاذلا ةدحاولا ةنراقم نكت

 نأ ءارقتسم نكي ملو وغل وه يذلا فرظلا يف لصألا نأ عم يأ :هيلع مدقو .ضحملا دوجولا فرضلا مدعلا

 (نيلامكل ريسفت) .هيوبيس نع لقن امك رخؤي
 ناك امل هنإ :ليقو «هل امامتها مدقت ةأفاكملا يفنب دصقلا زكرم ىلاعت هتاذ نأل يأ :يفنلاب دصقلا طيحم هنأل

 نوكي اذه ىلعف ,"اوفك" يف نكتسملا نم الاح لعجي دقو «ربخلا نعم يف راص مالكلا ئيعمل الطبم فرظلا طوقس
 "اوفك" :ىلاعت هلوق وهو : رب نع (نيلامكلا ريسفت) .هلصأ ىلع هعيدقتو ارقتسم



 قلفلا ةروس 0 : ةرش ل 1 نوثالغلا ءزجلا

 ديبل رحس امل اهدعب يبلاو هل هذه كل تايآ سمح ,ةيندم وأ ة ةيكم قلفلا ةروس
 ةرمأي هتاتب رحس :اولاق ةباحصلا عامجإب

 رضحأف .هلحممو كلذب هللا ةسلعأق ةققع ةرشع ىدحإ هب رتو يف كلك ىبلا يدوهيلا

 دجوو (ةدقع تلحنا امهنم ةيآ رق املك قاكف «نيقروسلاب قوعتلاب رمآو 2018 هيدي نم

 اهنم :ةخسن قو |

 .لاقع نم طشن اغأك ماقو ءاهلك دقعلا تلحنا يح ةفحن
 جرخ

 م ل هج توزخ ا د تعا مي 39 ع 4 قا ف
 هريغو سابع نبا لوق وه

 ىلاعت هللاب هنم ذاعتسي ام انه نيب ءاهلبق ةروسلا يف ةيهولألا رمأ نيب امل ىلاعت هنأ اهلبق امل اهتبسانم :قلفلا ةروس
 .ةنيدملاب ناك هنإف ءلوزنلا ببس هديؤيو ءحيحصلا وه :ةيندمه وأ (يواصلا ةيشاح) .هاوس أجلم ال هنأل

 مرخا لخدو ةجحلا يذ يف ةيبيدحلا نم 2 هللا لوسر عجر امل هنأ :هلصاحو ءمصعألا نبا يأ :ديبل رحس امل

 ناكو «قيرز نب ف افيلح ناكو ءمصعألا نب ديبل ىلإ دوهيلا ءاسؤر تءاج «ربيحخ ةعقو نم غرفو عبس ةنس
 كل لعجب نحنو ءائيش انرحس هيف رثؤي ملف ادمحم انرحس دقو ءرحسلاب انملعأ يأ انرحسأ تنأ :اولاقف ءارحاس
 ملف كك ىببلا مدخي ناك ايذوهي امالغ ىتأف «ريئاند ةثآلث هل اولعجف هيف رثوي ارحض انل هرحست نأ ىلع ًالعح
 نم ةروص ةلمج نم ناكو اهب رحسف :هل اهاطعأو «هطشم نم نانسأ ةدعو د هللا لوسر ةطاشم ذخأ يح لزي

 55د ىدحإ هيف ءرتو ةرشع ىدحإ ةزورفم اربإ ةروصلا كلت يف لعج دقو نك هللا لوسر ةروص ىلع عمش
 ةحار اهدعب دجي مث هندب يف املأ امل دجو ةربإ عزنت املك و ءةدقع تلحنا ةيآ أرق املك للي يبلا ناكو «ةدقع

 يي :تاياور. رهشأ ةقتم. وأ ةليل.ناوعبرأ :رحسلا يف اهيف ك5 يبلا ثككم يلا ةدملا يف ةياورلا تفلتحا

 (نيلامكلا ريسفت) .حيحصلا دانسإلاب الوصوم هاندجو دقو «دمتعملا وه ريخألا

 ءقلفلا ئععم يف لاوقأ دحأ اذه :حبصلا .ريعبلا هيف طيري يذلا لبحلا :رسكلاب لاقعلا :"راتخملا" يفو :لاقع

 لا قل فونلا نم جورخلاب هلاح ريغتي نأ ةذاعتسالا نم ذئاعلا دوصقم نأل ؛نسحلا لؤافتلا ىلإ ةراشإ هرخآو

 ؛ليللا هتشحو ريغتو هراونأ قارشإب ةملظلا لاوز نم هيف امل كلذ ىلع لدأ حبصلاو «رورسلا ىلإ ةشحولا نمو

 (يواصلا ةيشاح) .هتفحو حبصلاب درسب هلقثو

 هلوق «بورغلا دعب ةملظلا :"حارصلا" ٍثو ءءيش لك يف همالظ لحد اذإ ملظم ليل رش نمو :خلإ رش نمو
 لخد اذإ ليللا :نسخلا لاق ”"بقو اذإ قساغ رش نمو" :ىلاعت



 قلفلا ةروس لالا نوثالثلا ءرجلا

 ىف ثفنت رحاوسلا ٍتَسفَتلآ ّرْش نِمَو .باغ اذإ رمقلا وأ ملظأ اذإ ليللا يأ

 لاقو .قير ريغ نم هلوقت ءءيشب اهيف خفنت طيخلا يف اهدقعت يلا 2 ٍدقٌعلا

 هدسح رهظأ 2: َدَسَح اَذِإ ٍنِساَح رش نِمَو .روكذملا ديبل تانبك هعم :يرشخمزلا
 38 ىبلل نيدسانلا ةوهيلا نم روكلملا ديبلك هاضعقم لمعو

 ليللا لوحخد دارملاو ءلوحدلا :بوقولا ؛ملظأ اذإ قستغاو ليللا قسغ :لاقي «مالظلا :قسعغلا :ملظأ اذإ ليللا يأ

 يأ بقو.اذإ قساغلا هنإف ؛رمقلا نم هللاب فيعتما :لاق 2و ةئإف ءباغ اَذِإ رمقلا وأ «يوغبلا هلاق «سمنكلا بورغب

 لوخدو ةبيغلا يف لمعتسا اذلف «ةرفحلاو ةرقنلا هلصأ :بقولا :يجافخلا لاق ءيذمرتلا هاور ءفسكنا وأ باغ

 ابقو سمشلاو لحد مالظلا بقوو «ءاملا اهيف عمتجي ةرقن :بقولا :'"سوماقلا" يفو «ةرقنلا نيعمب هتبسانمل ؛مالظلا

 نعو «ءاهطوقس دنع نيعاوطلا ةرثكل ؛تطقس اذإ ايرثلاو ءربدأ اذإ ليللا يأ "بقو اذإ قساغ رش نم"و ب

 (نيلامكلا ريسفت) .ماق اذإ ركذلا رش نم :سابع نبا

 يور امل ؛هدادوساو فوسكلاب هئوض باهذل ؛اقساغ رمقلا يمسو ."قساغ"ل ناث ريسفت :باغ اذإ رمقلا وأ

 ةنإف ءاذه رش نم هللاب يذوغت :لاقف رمقلا ىلإ راشأف يديب 225 هللا لوسر ذأ :تلاق اننأ :ر# ةّشئاع نع

 (د وعسل سلا يىبأ ري ريسفت) .بقو اذإ قساغلا

 يق ثفنت «روك ذلا معتف سوفنلل ةفص لعجي دقو ءرحاوسلا ءاسنلا تائثافنلاب دارملا يأ ةرحاس عمج يديم

 "سوماقلا' يف «لفتلا وهف قير هعم ناك نإف «قير ريغ نم :هلوقت ؛ءيشب اهيف خفنت طبخلا يف اهدقعت ىلا دقعلا

 اورحس اذإ مقأأ مب ميقلا نبا لوق هقباطيو «قيلا هعم يأ ع :يئرشخمزلا لاقو «لفتلا نم لقأو .خفنلاك ثفنلا

 ؛ديبل ىلإ ثيدحلا يف بسن امثإو ءديبل تانبك ةئيبخلا مهسفنأ ءازجأ ضعب هجحزامي سفنب مهلعف ريثأت ىلع اوناعتسا

 (حارصلا) .ليلقلا قيرلا فذق :ثفنلا :ثفنت /نيلامكلا ريسفتا .كللذب نه هرمأل

 دوسحملا ةمعن لاوز نمت :دسحلا :خإ! دساح رش نمو (يواصلا ب نو روسو ا : دعم

 كسعع ول": سيوع لم اهيلعو عةطبغلا نود مومذم دسحلاف ءاهلثم ئمت و .اهلثم دساحلل رصي من نإو هنع

 مدأ سيلبإ لسحف «ضرألا يث هب يىصع بند لوأو ءءامسلا يف هب هللا يصع 55 ل وأ دسحلاو ؛ "نيعتلا قف الإ

 (يواصلا ةيشاح) .ثوعلمو دورطم ضوغبم توقمم دساحلاو «ليباه ليباقو
 راضلا وه لب .دوسحملا ىلع دوعي هيف ررض الف هرمضأ ارثأ رهظي مل اذإ هنأل ؛هاضتقمب لمعو :هدسح رهظأ

 (نيلامكلا ريسفت) .دساحلا ركذ عم اوغل نوكي الكل ؛هراهظإب هلوأ امنإو «هريغ رورسب همامتغال ؛هسفنل



 سانلا ةروس شا ْ نوثالغلا ءزجلا

 .اهرش ةّدشل ؛هدعب "”قلح ام" اهل لماشلا ةثالثلا ركذو

 تايآ تس ةيندم وأ ةيكم سائلا ةروس

 ةبسانمو مهل افيرشت ركذلاب وصخ ءمهكلامو مهقلاخ 2 ساّكلآ ْبَرِب ُدوُعَأ لق
 رضا ومع كا

 هنلإ 2250 سانلا كلم .مهرودص يف سوسوملا رش نم ةذاعتسالل

 هماحتلاو رحسلا اذكو ءاهل روعش ريغ نم راضملا هيف عقي مالظلا نأل ؛رارضلا يف ةدمعلا وه كلذ نأل :خل ! ةثالغلا

 (نيلامكلا ريسفت) .اهرش هنأ ملعتل هب متخ اذإو «ةثالثلا دشأ وه

 :تلق ؛ذوعتملا هب ذوعت ام لضفأب كربخأ ال الأ :لاق 525 هللا لوسر نأ رماع نب ةبقع نع يور :ل2 إ سانلا ةروس

 ىلإ وا اذإ 28 هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع.قعو "نانلا برب ةوعأ لفو ةقلقلا هيرب ذوغأ لق" لاق ةىلب

 "سانلا برب ذوعأ لق"و "قلفلا بارب ذوعأ لق"و "دحأ هللا وه لق" أرقو ءامهيف ثفنف هيفك عمج ةليل لك هشارف

 اهنعو ؛«تارم ثالث كلذ عنصي .هدسح نم لبقأو ههتحوو هلمار امك ادبي (ةدسج نم عاطتسا ام اممي حسم مك

 :ةيلغ انهأ رقأ تنك ةعحو كتشا املق «قشنيو نيتذوعملاب هس ىلع ارقي ىكفشا اذإ تاك 26-هللا لوسر.نأ انطيأ

 (لمجلا ةيشاح) .امهتك رب ءاجر ؛هديب هنع حسمأو

 ةيشاحإ) .عبس ةنس ةنيدملاب يهو ءرحسلا ةعقاو لوزنلا ببس نأ نم مدقت امل حيحصلا وهو يأ :ةينده وأ

 نود ادرف ضخت ال هيهاونو نآرقلا رماوأ نأل ؛هتمأ نم هريغ لواعتيو ك5 يبلل رمألاو نضحتأ يأ :ذوعأ (يواصلا

 تاثدحملا عيمج بر ناك نإو ركذلاب مهصخو :"بيطخلا" ةرابع :خإ ركذلاب اوصخ (يواصلا ةيشاح) .درف

 نم ةداعتسالاب ربمأ هثأ :ئاثلا ءاومظع إو مش بر هنأ مهرك ذب ملعأف ءنومظعي سانلا نأ :اهدحأ ؛نيرمأل

 (لمجلا ةيشاح) .مهنم ذيعي يذلا وه هنأ مهركذب ملعأف مهرش
 (نيلامكلا ريسفت) .ناسنإلل الإ نوكي ال ةروسلا كلت يف هئم ذاعتسملا ردصلا ةسوسو نإف يأ :مهرودص يف

 اذإ مث «ةيبرتلا عاونأ نم هدهاش امل ابر هل نأ فرعي الوأ ناسنإلا نأ كلذو «عيدب بيترتلا اذه :خلإ سانلا هلإ

 نأ قحتسي هنأ فرع هلمأت دادزا اذإ مث كلملا وهف ؛هريغ نع ئيغ هقلخ يف فرصتم برلا اذه نأ فرع لمأت

 (يواصلا ةيشاح) .هادع ام لك هيلإ رقتفملا .هاوس ام لك نع ىئغلا الإ دبعي ال هنأل ؛دبعي



 سانلا ةروس 4# نوثالثلا ءزجلا

 يمس ناطيشلا يأ ِساَوَسَوْلا ٌرَش نِم .نايبلل ةدايز امهيف هيلإ فاضملا رهظأو

 .هّللا املك بلقلا. نع رحاتيو سيفي هنأل م سائلا هل هتسبالم ةرثكل ثدحلاب

 .هللا ركذ نع اولفغ اذإ مميولق 20 بساّنلآ ٍروُدُص ىف ُسوْسَوُي ىِذَل
 دف هلوقك «يسنإ وأ نيج هنأ سوسوملا ناطيشلل نايب 220 ِساّنلاَو ةّنجلا

 ,ةساوسولا# ىلع شطع "سانلاو# مدل كاين ةةسفبل ني“ ىأ ه(رجلاَو سلا نايس
 سوسوي ال سانلا نأب لوألا ضرتعاو ؛نيروكذملا هتانبو ديبل رش لمشي لك ىلعو

 '5ظ01آ0 سانلا نأب بيجأو ؛نحللا مهرودص يف سوسوي امنإ «سانلا مهرودص ْق

 ىلع لدي رامضإلا ماقم يف راهظإلا :ليقو .هرك ذ قبسل ؛هرامضإ رهاظلاف الإو ه.يأ «نايبلل ةدايز :خل ! هيلإ فاضملا رهظأو

 ىلإ ن وجاتخا مهنأل ؛؟بايثثلا :يناثلابو ؛ةيلغ لدي ةيبوبرلا ئعمو ؛«لافطألا لوألا سانلاب دارملاف (راوكت 7-1 ليقو .ميظعتلا

 (نيلامكلا ريسغت) .هفلكت ىفخي الو هللا ىلإ نوهججوتملا ن ودبعتملا مهَأل ؛خاو ةنشلا :تلاثلابو :ءمهس وس وي نم

 ةئاالشب هتاذ ةروسلا هذه يف ىللاعت هللا فصضصو د ةيكملا انس ة *: تلق نإ « '"ةوعأ"ب؛ قلعتم :ساوسولا رش نم

 لعجو دحاو فص وب هتاد فص و هنأل كك 1 اهلبق ةروسلا قو ءاذحاو اهش ةئف ذاعتسملا لعجو ؛فاصوأ

 ناك نإو انهو «ندبلا رهاظ يف رضت رومأ هنم ذاعتسملا ةمدقتملا ةروسلا يف نأب بيحأ ؟ءايشأ ةعبرأ هنم ذاعتسملا

 د وصقملل ةليسو كنا ةماللانس ف  ةيش ةذاعتسالاب متهي ح ورلا ريطي ناك امو حورلا رضي هنأ الإ ادحاو ارتمأ

 (ام ريغتب يواصلا ةيشاح) .هيلع مدق اذهو ح ورلا ةمالس وهو «تاذلاب

 ردصم مساف الإو «هنازوأ نم حتفلاب "لالعف" حص نإ ردصم وهف ةلزلزلاو لازلزلاك ةسوسولا :خ! ساوسولا

 فق هسوسو هنأكف يأ | "هل هتنسب ااه ةرثكلا :هلوقو ءردصملا ! نغأ :ثتيدحاب يم" (نيل ءلامكلا رييسفت ) .نجلجا ليحل

 (يخركلا ريسفت) ."فاشكلا" هلاق ءساوسولا وذ ديرأ وأ «هيلع فكاع وه يذلا هلغش و. هتعنص األ ؛هسفن

 "نايبلا حور و رخأت .ةنع سنحخخ : نايم" قه (حارصلا) 5-05 قفراوتي نأ هنداع يذلا :سانخلا :سادخا

 ؛'ثتيدخلا قو 8-1 سن .سلقلا 5 رك ذلا رون لضح امهم ةيبقع ىلع صكني هن ؛سانخلاب يمت كلذلف

 (نيلامكلا ريسفت) .سوسو لفغ اذإو سنح هبر دبعلا ركذ اذإف ءمدآ نبا بلق ىلع مثاج ناطيشلا

 .حورلاو رسلاو بلقلاب هللا ركذ يسانلا يأ :"ةيمجنلا تاليوأتلا" يف لاق اذلو :+ ! اولفغ اذإ

 (نيلامكلا زيسفت) :هيلغ فوطعملا سانا ف قاقلا ىلعو «ءساوسولا ق لوألا ىلع لمعدي هنأ الإ يأ :لمشي



 ةحتافلا ةروس 0 فراح نوثالغلا ءزجلا

 هيف تبثتو «بلقلا ىلإ مهتسوسو لصت مث ءرهاظلا يف ممي قيلي ىنعمب اضيأ نوسوسوي

 .ملعأ هللاو ؛ءكلذ ىلإ يدؤملا قيرطلاب

 ىلإ 'نيذلا طارص" ةعباسلاو اهنم تناك نإ ةلمسبلاب تايآ عبس ةيكم ةحتافلا ةروس

 اهوأ ف ردقيو ءاهرخآ ىلإ "بوضغملا ريغ" :ةعباسلاف اهنم نكت مل نإو ءاهرخآ
 دابعلا لوقم نم هنوكب هل ابسانم "دبعن كايإ" لبق ام نوكيل ؛"اولوق'

 افوكب :ةحسل فو

 هللا ىلع ءانثلا مب دصق ةيربخ ةلمج هب ُدْمَحَلآ /2) ٍميِحَّرلأ ِنَرلآ هَل رسب
 .هودمحي نأل قحتسم وأ قلخلا نم دمحلا عيمجل كلام ىلاعت هنأ ىلع افومضم

 سنإلا نم قلخلا عيمج كلام يأ 2: َتريِمَلَعْلا بر قحب دوبعملا ىلع ملع "هللا"و

 «سنإلا ملاع :لاقي ملاع هيلع قلطي مهنم لكو ,مهريغو باودلاو ةكئالملاو نجللاو

 2510000 ...... هعمج يف بلغو «كلذ ريغ ىلإ نجلا ملاعو

 يف اهتوبُث ىلإ يأ ءكلذ ىلإ لصوملا يأ "يدؤملا" :هلوقو ؛ءعمسلاك "قيرطلاب" :هلوقو «ةميمنلاك :ممي قيلي ىنعمب
 هانلزنأ اه :ليق 2 عةئلسح ةراشإ ةروسلا هلك نارَمْلا ماه 9 كللَذي انشأ :ملعأ هللاو (لمجلا ةيشاح) .بلقلا

 ناعذإلا عم امي ملكتلاب دمحلا لوصحل ؛نيعم ةيئاشنإو اظفل يأ :ةيربخ ةلمج .ائيش هدعب بلطت الف ء«فاك ةنسح

 برلا رسف :خلإ كلام يأ (يحركلا ريسفتلا) .ءانثلا ءاشنإ امب دصق يأ "ءانثلا اب دصق" :لاق امك ءاهلولدمل

 "هيدلا موي كلام" :هلوقو «كلذ 2 فرعلل ؛يبرملا وعم لصألا ُِق برلا ناك دكإو :فرشخم لل اععبت كللاملاب

 (نيلامكلا ريسفت) .هنأشب ءانتعالل ؛ميمعتلا دعب صيصخت

 هل نوكي ال ثيحب هللا ىوس ام عومجم امسا سيلو قلاخلا هب ملعيل سنج لكل مسا ملاعلا نأ ىيعي ا مهريغو

 نأ عم ةلق عمج عمج امنإو :يبيطلا لاق :خلإ هعمج يف بلغو (نيلامكلا ريسفت) .هعمج عنتميف ءءازجأ لب دارفأ

 (نيلامكلا ريسفت) .هناحبس هتمظع بنج يف نوليلق اورثك نإو مهنأ ىلع اهيبنت ؛ةرثكلا عمجمي نايتإلا رهاظلا

 .لوقعلا يوذ عمج وه يذلا



 ةحئنافلا ةروس 5 ظ 1 نوثالغلا ءرجلا

 .هدجوم ىلع ةمالع هنأل ؛ةمالعلا نم وهو مهريغ ىلع ملعلا ولوأ نونلاو ءايلاب

 فنيدلا ِمْوَي ِكلَم .هلهأل ريخلا ةدارإ يهو ,ةمحرلا يذ يأ 2: ميِحَّرلا نَمحّرلآ
 هلل الإ دحأل هيف ارهاظ كلم ال هنأل ؛ركذلاب صخو «ةمايقلا موي وهو «ءازجلا يأ

 هلك رمألا كلام هانعمف "كلام" أرق نمو هلل مويلا كلملا نمل :ليلدب ىلاعت

 ةفص هعوقو حصف «'"بنذلا رفاغاك امئاد كلذب فوصوم وه وأ «ةمايقلا موي

 ؛هريغو ديحوت نم ةدابعلاب كصخن يأ 20 ُنِعَتْس َفلاَيإَو ُدّبْعَت كاّيِإ .ةفرعم
 هيلإ انكشرأ يأ 43 مقتشملا طولا اًنَدَها .اهريعو هلايعلا يع هوعا بلطنو
 بلطب :ةححسن لو
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 يلا ةلآلا ءامسأ يف ءيجي ام اريثك لعافلا :بغارلا لاق ,ءيشلا هب ملعي امل مسا :ملعلا نم ليقو :خلِإ ةمالعلا نم

 ريسفت) .هعناص ىلع ةلالدلا يف ةلالاك هنوكل ؛ةغيصلا هذه ىلع هئانب لعجف ؛عباطلاو متاخلاك ءيشلا امي لعفي

 ف ةمحرلاو «ةريثكلا ةمحرلا يذ يأ ءمحر نم ةغلابملل اينب "ميحرلا نمحرلا" نأ ىلإ راشأ :ةمحرلا يذ (نيلامكلا
 امك اهتياغ ىلع لمحتف ؛ىلاعت هقح ف ليحتست رابتعالا اذهب يهو ؛ريخلاو لضفتلا يضتقت بلقلا يف ةقر :لصألا

 وه كلملا امأ ؛كلملا نم ذوخأم :كلام (يحخركلا ريسفتلا) .اهرئاظنك نينمؤملا هلهأل ريخلا ةدارإ ىهو

 (يواضيبلا ريسفت) .كلملا نم ذوحأم «نيرومأملا يف يهنلاو رمألاب فرصتملا
 ريغ ةفاضإ لعافلا مسا ةفاضإ :لاقي امع باوج اذهو .فلألاب اكلام هنوكب يأ :كلذب فوصوم وه وأ

 انأ :"فاشكلا" ف اهكأ :هحاضيإو ؛ةفرعملل افصو هعوقو غاس فيكف «فيرعتل ا نيعم ةيطعم نوكت الف «ةيقيقح

 ام :كلوقك «2لاصفنالا ريدقت ف ةفاضإ تناكف «لابقتسالا وأ لاحلا لعافلا مساب كيروأ اذإ ةيقيقح ريغ نوكت امعإ

 كلام ديز :كلوقك رمتسم نامز وأ ءسمأ هدبع كلام وه :هلوقك يضاملا يعم دصق اذإ امأف ءادغوأ ةعاسلا كل

 ريغ هنأ يأ ؛"نيدلا موي قكللاوع" لف « عملا وه اذهو «لاق ديبعلا ىلوم :كلوقك ( ةيقبقح ةفاضإإلا تاناكف :كتييعلا

 عهلعف نامز ىلإ لعافلا مسا ظفل ةفاضإ باب نم هنأ :لصاحلاو .مومعلا هب دارملا نإف «بنذلا رفاغك هاف ديقم

 .ةفرعملل ةفص هعوقو حصف «فيرعتلا ديفت ةضحم ةفاضإإلاف ,عويلا كلذ ف ماهإلا يأ بيطخملا ةعمجلا مامإ :لوقت

 ؛لعفلا مومع رسما راتحاو « يطعي ناللف ٠ وح :مومعلا ىلع ةلالدلل ؛لوعفملا فدحف :تاببسملا نه يأ ا

 "فاشكلا" بحاص راتخاو ءهاوس ام ىلاعت هيلإ عاطقنالاو .هسفن نع ةوقلاو لوحلل ىفنأو لمشأو رهظأ هنأل

 منيلامكلا رتسفتو :ةدايعلاب ةناعتسالا سيصخت



 ةحتافلا ةروس ا ظ نوثالغلا ءزجلا

 ريغو لَو دوهيلا مهو َمِهْيَلَع يروضْغَمْلآ رْيَغ هتلصب "نيذلا" نم لدبيو «ةيادحلاب

 .ىراصن الو ادوهي اوسيل نيدتهملا نأ ةدافإ لدبلا ةتكنو ؛ىراصنلا مهو م َنيِلاَضلأ

 هلآ ىلع و دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛بآملاو عجرملا هيلإو ءباوصلاب ملعأ هللاو

 دمحلاو «نيدلا موي ىلإ نيمزالتم «نيمئاد امالسو ةولص نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو

 502 م يا 010001010011008 .. ... توم اعلا عير هلل

 دافملا يفنلا ديكأتل ةلص ال ءاهدعب ام ىلع اميارعإ رهظ ةفص يهف «"ريغ' دوس ل قل لز براثا ييلاشلا الو
 راو يق يع يه نييفوكلا دنعو ؛ديكو تلل نيب ميهنلا 0 ةدئاز "يا :"كرادملا" فو وي نم

 .نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ال :لاق هنأكف «يفنلا ئئعم نم "ريغ" يف ام ديكأتل ؛ةديزم "ال"و :"يواضيبلا"



 افران

 عوضوملا

 5 نورشعلاو يباثلا عزا

 نورشعلاو ثلاغلا عزا

 .. نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 خا 8غ اها 8# هاا هل 8# ل لل

 هه هش هاه ا طظلاه اه شاش اها هل

 ع ع هي يي هذ هْخ-ه هن قا

 جي هش اه هخ ضخ ذا اذ 8# ىإ ضخ #خ

 همه ساه عسهاش ف ِسش هه يل ظل ف هه

 هاه مه مه ا ه8 هل يل هه قا

 خه هده هش سضششهش هاش ع ساشا#

 عاش هس هاه هاش عاش ضف شاش ظلام 8

 هاه هاه هاش ساه هه ذه ضن هلاه

 مدس ع ساش س هشه هش اش 8 ظاظ # #

 مس ساس ساس ف ساه سَ ه8 ظاهظ ا #خ 8

 مي 8 تاه م شا نه ف هل # ها هه ض هلا #

 هع ه# ه عب هش #فاش َهَه©" عاش ا لَه م هلا اه

 قف ّهف مف ه8 ماه نه هاا ظل

 أما لجأ سرب
 ةحفصلا

 ره مس 8 هع هه نظف عيا

 ره. 85 هم ب ل 8# يف ف 8# هه هلا هل كهف هلا هن هن

 هاه هاش عهده عه هادهظذ عياده ضف »ا اه "لا هك 6

 خا اق هاه اه ها اه هاه هه شاش هاش ا هظضش * اه

 8 8 مه ا هف ضن ها معيب نب إذ هنن 8 نز »ب ط8 هنن ظل 8 ف

 ما8ف عاش هاه

 قا ِض ا هم م ساه َسشاشهشااش |

 قي اها هه ساه هنا

 ياه ف عاش ساما شاه هاش ه8 ْللاك ضال

 هه ها ه8 غن آههغ هش ف آه ني ل ف ا نا هيل انه يا

 هاه سها اهغ هظاهظذ ها ظغخ ظذ كف ا ظ نخز #خ هذ خخ 8#إ ف

 هاه هاش اه هاش هلاهشاهظ ظله هاه ها هل ا

 م ه ع ه عه خب هه ف خا نذ ني م # شادي ا 85

 تااش هه هاه تلا 68 هش هنن كه خا هن ذه 8 18 1# 8

 تاو قه هاش ساه نه ااه هس نها © ف هل ذه هه

 سه همه ف ع ه4 خف عن ده عن ادهش نيف ها هك إش هاش

 هاه مه هاش خف ع هي ع مي نأ شاش يي ل ذا هل



 فرغ



 نمل 2 عبط
 قياما ةرلخ اي

 يلبي نبق

 ( لتك) مالم ميل

 ىلاثعريفل
 ماعلا تعم ماك الا تءارطخ

 ىرزن تل كغ حرش وبن للاخ |.( يبيح كديم) مالا بزخم
 ( قح نم )رولز 0 (يبيحرتك مل منكن ب را

 ( موسع مود« لوا) ناآرقلا نااسل

5 7" 
 ترشاعللا بادآ بلس سايح
 ريعسلاو از ني رلا ميت

 بدالا ةضور لامعالاءازج

 لك
 هولفلا نيم

 ( نثيرمادي دج) ( انا نمت ) ماجا

 ( ىبجا( ب بحت كديبم) مظنلالا بزر

 لوسرلا ثيبدح ىف لوصالا رش ( ىيم)( ري بحر فيو مشكلا ب زك |ء

 لوصالا نيب“ 1( موسي موو« لوا) ناآرقلا نسل حراتقم

 قطنما سيت دعا” كاس اكن اي ز ىلع

 هكدا و مدعات" ناسآ اكن ابز ىراف

 رجول مالسا قرات

 مخ ل ( نييرخ ع نيلوا) فرصلا مل
 ناآرقلا لامج رداصملا ةوفص ىلع

 قرشبلا لبس رنوذسمرعوا لمت عم ماكلا عما

 رثاقتعلا ميل | 22( موسم مو,لون) ماعم يى رع
 تايباجسلاريس نم

 مم اند اي

 قف لوصأ كاعآ

 دلك /روكذ راك
 ثييداحا نتن

 لامعا لئاضف
 م مارب
 ( موسي مود« ىلوا) نا ارقلا علاسل حر ارم

 عيل .٠
 ابا د

 حاملا ملعم
 زج

 (مرابج) ملم ايىلرع

 رتل

 باوبالار سمت

 (تادلجم م: ةيادهلا ا

 ا

 ةدلحم ةنولم ةعوبطملا

 (نيدلجمر دمحم مامإلل أطوملا (تادلجما/) ملسمل حيحصلا

 (تادلجم؛ر حيباصملا ةاكشم |

 يواضيبلا ريسفت نآرقلا مولع يف نايبتلا

 ثيدحلا حلطصم ريسيت |[ دئاقعلا حرش

 مظعألا مامإلل دنسملا | (تادلجم»: نيلالجلا ريسفت

 يماسحلا | «نيدلجمر يناعملا رصتخم
 (نيدلجمر راونألا رون ةيديعسلا ةيدهلا

 (تادلجم»“ قئاقدلا زنك يبطقلا

 برعلا ةحفن يشاشلا لوصأ

 يرودقلا رصتخم بيذهتلا حرش

 حاضي]لا رون هغيصلا ملع بيرعت

 ةحضاولا ةغالبلا

 يوقم نوترك ةنولم
 يجارسلا | 2 يعفملامسردوقعحرش
 ريبكلا زوفلا ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 حاتفملا صيخلت ةاقرملا |

 ةغالبلا سورد ظ نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا وحنلا لماوع ظ

 ملعتملا ميلعت وحلا ةياده

 لوصألا ئدابم يج رغاسيإ

 ةفسلفلا ئدابم لماع ةئاه حرش

 (نيرامتلاو ةصالخلا عمز وحنلا ةياده

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم
 يدفرعلل عماجلا كلام مامإلل أطوملا ظ

 يبنتملا ناويد | ةسامحلا ناويد

 عبسلا تاقلعملا حيرلتلاو حيضوتلا

 ةووماع اس طظستعانعكات

 ما4ااعطبا معمس (اهنوم) (!ا. 8امكامو)
 مادنزتطا معمس (ةمدهلا) ع عوبو)

 ()(ا1ءت |[ .ةلشزجان عك د
 | عترلدم انو 5ةلاطممم (5مهماعط) (ل. 8أمفامو)

 10 طع مساحاتكطعل ئطقت ألك اآهقاطق ةفللقلت
 ركاز جطانا معقل ([6مومعأت) (عمامبهعل)


